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درخ هاگدید  زا  ماما  تمصع 

باتک تاصخشم 

درخ هاگدید  زا  ماما  تمصع  ناونع : 

( روآدیدپ -) 1334 یلع ، یناگیاپلگ ، ینابر  ناگدنروآدیدپ : 

هراشا

، یمالـسا بهاذـم  نایم  رد  .دور  یم  رامـش  هب  تماما  ياه  ثحب  نیرت  شلاچ  رپ  نیرت و  مهم  زا  یکی  ماـما  تمـصع  هراـبرد  ثحب 
ماما يارب  ار  یتفص  نینچ  موزل  رگید  بهاذم  هک  یلاح  رد  دنناد ؛ یم  ماما  تافـص  نیرت  یـساسا  زا  ار  تمـصع  هیلیعامـسا  هیماما و 
.درک میهاوخ  یـسررب  ار  ماما  تمـصع  موزل  رب  هیماما  یلقع  لیالد  تمـصع ، تیهام  نییبت  زا  سپ  راتـشون  نیا  رد  .دـنا  هدرک  راکنا 

.داد میهاوخ  خساپ  دنا  هدرک  حرطم  نارکنم  هک  یتالاکشا  هب  هلدا ، نیا  یسررب  نمض  نینچ  مه 

تمصع تقیقح 

، همزالم عنم و  كاسِما و  یلع  لدـی  مَصَع  تسا : هتفگ  سراف  نبا  هک  نانچ  .تسا  عنم  ظفح و  كاـسما ، ینعم  هب  تغل  رد  تمـصع 
ندش و عنام  يرادـهگن ، رب  مَصَع  هملک  [ . 1  ] هیف عقی  ءوس  نم  هدـبع  یلاعت  هّللا  مصعی  نأ  کلذ  نم  دـحاو ، هلک  کلذ  یف  ینعملاو 
وا رب  هک  يراوگان  رما  زا  ار  شیوخ  هدـنب  دـنوادخ  هک  نیا  و  تسا ، زیچ  کی  ناـگژاو  نیا  ياـنعم  دـنک و  یم  تلـالد  ندوب  مزـالم 
نأ هدـبع  هّللا  همـصع  و  عـنملا ، برعلا  مـالک  یف  همـصعلا  تسا : هتفگ  زین  روـظنم  نبا  .تسا  باـب  نیا  زا  دراد ، یم  هـگن  دوـش  دراو 
زا ار  وا  هک  تسا  نیا  هب  ار  دوخ  هدـنب  دـنوادخ  تمـصع  و  تسا ، عـنم  ینعم  هب  برع  مـالک  رد  تمـصع  [ . 2 [ ؛» هقبوی امم  همـصعی 

لاـمث بلاـط : یبأ  رعـش  هنم  و  یـشلاب ء ، كاـستمِالا  ماـصتعالا  تسا : هتفگ  همادا  رد  يو  .دراد  زاـب  تسا  وا  تکـاله  بجوم  هچنآ 
نیا زا  بلاطوبا  رعـش  و  تسا ، يزیچ  هب  ندومن  کسمت  ینعم  هب  ماصتعا  هجاحلاو  عایـضلا  نم  مهعنمی ، يا  لمارألل ، همـصع  یماتیلا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فصو  رد  هک   ) تسا باب 
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.دنک یم  ظفح  دـنوش  دوبان  یگراچیب  رقف و  رثا  رد  هک  نیا  زا  ار  نانآ  ینعی  تسا ؛ ناگراچیب  نابهگن  نامیتی و  هاگهانپ  تسا : هتفگ 
[3 « ] هّللا رما  نم  مویلا  مصاعال   » همیرک هیآ  هب  سپس  يو  .تسا  يرادهگن  كاسما و  ینعم  هب  مْصَع  تسا : هتفگ  زین  یناهفصا  بغار 

هوک هب  حون  دنزرف  ندرب  هانپ  ینعی   ) دش دهاوخن  دـنوادخ  رما  ققحت  زا  عنام  يزیچ  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا : هتفگ  هدرک و  هراشا 
رب رد  ار  ظفح  عنم و  يوغل  يانعم  یمالسا  يامکح  ناملکتم و  حالطصا  رد  تمـصع  [ . 4 ( ] دهد تاجن  نافوط  زا  ار  وا  دـناوت  یمن 

.تسا ظوفحم  نوصم و  هانگ  باکترا  زا  هک  تسا  یسک  موصعم  ینعی  دنجنـس ؛ یم  هانگ  هب  تبـسن  ار  تمـصع  ًالومعم  نانآ  .دراد 
نانآ هاگدید  هک  اج  نآ  زا  اما  درادن ، دوجو  يدیدرت  فالتخا و  تسا  یهلا  هدارا  هانگ  زا  موصعم  ظفح  تنایـص و  أشنم  هک  نیا  رد 
هدارا هب  ناموصعم  تمصع  دانتـسا  هراب  رد  تسا ، توافتم  ناهج  ياهدادخر  ثداوح و  رد  دنوادخ  هدارا  يراذگریثأت  هوحن  هرابرد 

یب دانتـسا  هب  هتفریذـپن و  ار  تاببـسم  بابـسا و  ماظن  هک  يرعـشا  ناملکتم  .تسا  هدـش  هیارا  یتوافتم  ياهریبعت  اهریـسفت و  زین  یهلا 
نانچ .دنا  هدرک  فیرعت  دنوادخ » بناج  زا  موصعم  رد  هانگ  ندـیرفاین   » هب ار  تمـصع  دـنراد ، داقتعا  یهلا  هدارا  هب  ثداوح  هطـساو 

دنوادـخ هک  تسا  نیا  اـم  رظن  زا  تمـصع  [ 5 « ] اـبنذ مهیف  هّللا  قلخیـال  نا  اندـنع  یه  و  : » تسا هتفگ  یجیا  نیدـلادضع  یـضاق  هک 
ام یمالک  لصا  ياضتقم  فیرعت  نیا  تسا : هتفگ  وا  مالک  حرـش  رد  یناگرگ  فیریـش  دیـسریم  .دـنیرفاین  ناـموصعم  رد  ار  یهاـنگ 

همه هک  تسا 

درخ هاگدید  زا  ماما  www.Ghaemiyeh.comتمصع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 51زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا تمصع  تقیقح  : » تسا هتفگ  زین  ینازاتفت  نیدلادعـس  [ 6  ] دنوش یم  هداد  دانتسا  دنوادخ )  ) راتخم لعاف  هب  هطـساو  نودب  ایـشا 
هیماما و  ) هیلدـع ناملکتم  [ . 7 «. ] تسا راتخم  اناوت و  هاـنگ  ماـجنا  رب  هک  نیا  اـب  دـنیرفاین ؛ دوخ  هدـنب  رد  ار  هاـنگ  دـنوادخ  هک  تسا 

هتفگ یـضترم  دیـس  هک  نانچ  دـنا ، هدرک  ریـسفت  ساسا  نیا  رب  ار  تمـصع  دـنراد ، داـقتعا  دـنوادخ  رب  فطل  بوجو  هب  هک  هلزتعم )
زا تسا  ترابع  تمصع  هک  نادب  حیبقلا ؛ لعف  نم  عانتمِالا  هدنع  دبعلا  راتخیف  یلاعت ، هلعفی  يّذلا  فطللا  یه  همصعلا  نا  ملعا  تسا :

هـشیر هب  هاگنآ  يو ، .دزرو  یم  عانتما  حیبق  لعف  زا  ناسنا  نآ  هطـساو  هب  و  دهد ، یم  ماجنا  دوخ ) هدنب   ) دروم رد  دـنوادخ  هک  یفطل 
نیا نآ  تسا و  هدرک  ادیپ  یـصاخ  درب  راک  انعم  نیا  ناملکتم  حالطـصا  رد  دـنک  یم  هراشا  تسا ، عنم  يانعم  هب  هک  تمـصع  يوغل 

ریصن هجاوخ  [ . 8  ] .تسا هداد  ماجنا  وا  قح  رد  دنوادخ  هک  یفطل  هطساو  هب  هانگ  زا  ناسنا  يرایتخا  يراددوخ  عانتما و  تسا : هنوگ 
رد دنوادخ  هلزتعم ؛ هدیقع  يانبم  رب  تسا : هتفگ  تمصع  بابسا  لماوع و  هرابرد  يزار  نیدلارخف  مالک  لقن  زا  سپ  یـسوط ، نیدلا 

.تساناوت نآ  ماجنا  رب  هچرگا  درادن ، تیـصعم  لعف  بجاو و  كرت  رب  یعاد  نآ  دوجو  اب  هک  دـنک  یم  لامعا  ار  یفطل  موصعم  قح 
فطل هدـعاق  يانبم  رب  فیرعت  نیا  .تسه  زین  هیماما  ناملکتم  لوبق  دروم  هکلب  درادـن ؛ صاـصتخا  هلزتعم  هب  هدـش  داـی  فیرعت  [ . 9]

رد هیلدع  ناملکتم  رگید  ام و  باحصا  تسا : هتفگ  دادقم  لضاف  هک  نانچ  .دنراد  قفاوت  نآ  رب  هلزتعم  هیماما و  ناملکتم  هک  تسا 
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يو زا  تیـصعم  رودص  هک  يا  هنوگ  هب  دراد  یم  ینازرا  فلکم  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یفطل  تمـصع  : » دـنا هتفگ  تمـصع  فیرعت 
هانگ ماـجنا  رب  هچرگا  تسا ، دوجوم  وا  رد  نآ  زا  فراـص  هکلب  درادـن  هاـنگ  ماـجنا  رب  یعاد  فطل  دوجو  اـب  اریز  ددرگ ؛ یم  عنتمم 

هانگ و رب  یعاد  نتـشادن  ظاحل  هب  تسا و  نکمم  وا  تردـق  ظاـحل  هب  موصعم  زا  تیـصعم  رودـص  ساـسا ،) نیا  رب   ) .دراد ییاـناوت 
ار یناسنا  لاعفا  هک  یلاعفا  دـیحوت  باب  رد  دوخ  لوصا  قباطم  یمالـسا ، يامکح  [ . 10 «. ] دوب دـهاوخ  عنتمم  نآ ، زا  فراص  دوجو 
اب هک  دـنا  هدرک  فیرعت  یناسفن  يا  هکلم  ناونع  هب  ار  تمـصع  دـنهد ، یم  تبـسن  دـنوادخ  هب  ناسنا  دـیرم  راتخم و  سفن  قیرط  زا 

و یصاعملا ، اهعم  اهبحاص  نع  ردصیال  هکلم  اهنإ  : » تسا هتفگ  یسوط  ققحم  .دوب  دهاوخ  لاحم  موصعم  زا  هانگ  ندزرـس  نآ  ندوب 
یضاق .دنز  یمن  رـس  تیـصعم  نآ  هدنراد  زا  هک  تسا  يا  هکلم  تمـصع  امکح  هاگدید  ساسا  رب  [ . 11 « ] ءامکحلا يأر  یلع  اذـه 

عناـم هک  تسا  يا  هکلم  اـمکح  رظن  زا  تمـصع  روجفلا :» نع  عنمت  هکلم  ءاـمکحلا  دـنع  یه  و  : » تسا هتفگ  زین  یجیا  نیدـلادضع 
ياهدمآ یپ  هب  ملع  هطـساو  هب  هکلم  نیا  تسا : هتفگ  هدرک و  هراشا  هکلم  نیا  شیادـیپ  بابـسا  هب  هاگ  نآ  يو  .تسا  ناهانگ  ماجنا 

رارق دیکأت  دروم  یهاون ، رماوا و  دروم  رد  یهلا  یحو  رثا  رد  دوش و  یم  لصاح  تادابع  تاعاط و  دنمشزرا  جیاتن  ناهانگ و  راوگان 
زا یخرب  داقتعا  هب  [ . 12  ] .یهاونلاو رماوألاب  یحولا  عباتتب  دکأتت  تاعاطلا و  بقانم  یـصاعملا و  بلاثمب  ملعلاب  لصحت  و  دریگ : یم 

لباق زین  هرعاشا  يانبم  رب  تمصع  نتسناد  هکلم  ّتنس  لها  ياملع 
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هیرظن قیبطت  تسا : هتفگ  امکح  هرعاـشا و  فیرعت  ندروآ  زا  سپ  [ 13  ] يراهرف زیزعلادبع  يولوم  هک  نانچ  .تسا  هیجوت  ریـسفت و 
دنیرفآ و یم  ناسنا  رد  ار  نآ  دنوادخ  هک  یناسفن  تسا  يا  هکلم  تمـصع  هک  نایب  نیا  هب  تسا ؛ ناسآ  تنـس  لها  لوصا  رب  امکح 

تیصعم ماجنا  يارب  موصعم  هک  نیا  رب  نیـشیپ  هاگدید  هس  لاح ، ره  رد  [ . 14 «. ] دوب دهاوخ  وا  رد  هانگ  ندیرفاین  يارب  يداع  ببس 
اب ار  تمـصع  هک  تسا  هدـش  لقن  زین  يرگید  هاگدـید  هراب  نیا  رد  دـنراد ، قفاوت  درادـن  تافانم  رایتخا  اب  تمـصع  دراد و  ییاـناوت 

تسا و توافتم  رـشب  دارفا  رگید  اب  یناحور  ینامـسج و  شنیرفآ  رظن  زا  موصعم  درف  هاگدید  نیا  قباطم  .دناد  یم  راگزاسان  رایتخا 
هیرظن [ . 15  ] .تسا رایتخا  مدـع  مزلتـسم  وا  یـشنیرفآ  راـتخاس  ینعی  .دـشاب  یم  وا  زا  تیـصعم  رودـص  عاـنتما  أـشنم  تواـفت  نیمه 

تمصع یلو  تسا ، ناسکی  دارفا  رگید  اب  یشنیرفآ  رظن  زا  موصعم  هک  تسا  نیا  هدش  هداد  تبسن  يرعـشا  نسحلاوبا  هب  هک  يرگید 
[ . 16  ] تیصعم ماجنا  رب  تردق  نتشادن  تاعاط و  ماجنا  رب  نتشاد  تردق  زا  تسا  ترابع 

دزاس یم  دودرم  ار  تمصع  يربج  ریسفت  یلقن ، یلقع و  لیالد 

دهاوخن شیاتس  حدم و  قحتـسم  دشاب ، یـصاعم  كرت  تاعاط و  ماجنا  رد  موصعم  ندوب  روبجم  مزلتـسم  تمـصع  رگا  لقع  رظن  زا 
هک تسا  هدـش  روآداـی  اراکـشآ  زین  میرک  نآرق  .دوـب  دـهاوخ  لوقعماـن  زین  رفیک  شاداـپ و  فـیلکت و  یهن ، رما و  هـک  ناـنچ  دوـب ،
امش دننام  يرشب  طقف  نم  وگب  [ 17 «: ] َّیلا یحوی  مکلثم  رشب  انا  امنا  لق  : » دنرادن یتوافت  یشنیرفآ  رظن  زا  اه  ناسنا  رگید  اب  ناربمایپ 

هک توافت  نیا  اب  متسه 
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هب هراّما  سفن  ياراد  اه  ناسنا  رگید  نوچ  وا  هک  تسا  هدرک  حیرصت  مالسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  نینچ  مه  .دوش  یم  یحو  نم  رب 
الا ءوسلاب  هراّمأل  سفنلا  ّنا  یـسفن  يّربا ء  ام  و  « ؛ دنامب نوصم  نآ  زا  دناوت  یم  تسا  دنوادخ  تمحر  لومـشم  نوچ  هک  تسا  هانگ 

تسردان دنناد ، یم  راگزاسان  موصعم  ندوب  راتخم  اب  ار  تمصع  هک  یناسک  هاگدید  هک  دش  نشور  اج  نیا  ات  [ . 18 «. ] ّیبر محر  ام 
كرت هب  تبسن  طقف  ای  لوا ) هاگدید   ) یصاعم كرت  هب  تبـسن  مه  دشاب و  تاعاط  ماجنا  هب  تبـسن  مه  يراگزاسان  نیا  هاوخ  تسا ؛

ناملکتم هیرظن  دنناد ، یم  گنهامه  موصعم  رایتخا  اب  ار  تمصع  هک  یهاگدید  هس  زا  يرعـشا .) نسحلاوبا  هاگدید   ) دشاب یـصاعم 
هتفریذپ تسا ، ضراعت  رد  تیلع  لصا  اب  نوچ  هرعاشا  هیرظن  .تسا  امکح ) هرعاشا و  هاگدید   ) رگید هاگدید  ود  زا  رتراوتـسا  هیلدع 

نیا نآ  همزال  اریز  تسین ؛ هتفریذپ  دشاب ، تمصع  ندوب  یباستکا  مزلتسم  هک  دوش  ریسفت  يا  هنوگ  هب  رگا  زین  امکح  هاگدید  .تسین 
رد تسرد  هیرظن  .دنبای  تسد  نآ  هب  لمع  ملع و  هیاس  رد  جیردت ، هب  و  دنـشاب ، تمـصع  یگژیو  دقاف  زاغآ  رد  ناموصعم  هک  تسا 
هب هک  یهلا  تسا  یتبهوم  تمصع  و  دنشاب ، یم  تمصع  تفص  ياراد  تقلخ  زاغآ  زا  ناماما  ناربمایپ و  هک  تسا  نیا  تمصع  باب 
اب هک  درک  ریـسفت  يا  هنوـگ  هب  ار  اـمکح  هاگدـید  ناوـت  یم  يرآ ، [ . 19  ] .تسا هدـش  اطعا  اه  نآ  هب  ناـنآ ، هژیو  یگتـسیاش  لـیلد 

موصعم و سفن  صولخ  ترطف و  يافص  لوصحم  تمـصع ، هکلم  هک  تسا  نیا  نآ  دشاب و  هتـشادن  تافانم  تمـصع  ندوب  یتبهوم 
کی زا  دنوادخ  لالج  لامج و  تافص  هب  وا  هک  تسا  يا  هژیو  ملع  زین 
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هژیو ملع  یناـسفن و  صولخ  يرطف و  يافـص  نیا  وترپ  رد  .دراد  رگید  يوس  زا  ناـهانگ  تاـعاط و  دـب  بوخ و  ياهدـمآ  یپ  وس و 
رد .دراد  ترفن  تسا  وا  زج  هچ  ره  زا  دـشیدنا و  یمن  قوـشعم  ياـضر  هب  زج  دریگ ، یم  ارف  ار  وا  دوـجو  بوـبحم  لاـمج  هب  قـشع 

تلع ببـس و  ندوبن  ضرف  اب  و  تسا ، هانگ  باکترا  بابـسا  زا  هانگ  هب  لیم  نوچ  دیآ و  یمن  دـیدپ  وا  رد  هانگ  هب  لیم  زگره  هجیتن 
یهلا هژیو  فطل  راثآ  زا  همه  نیا  .تشاد  دهاوخن  یعوقو  ناکما  موصعم  زا  هانگ  رودص  دوب ، دهاوخ  عنتمم  لولعم  ببسم و  دوجو ،

تماقتـسا هب  ار  دوخ  ناگدنب  زا  یخرب  دـنوادخ  [ . 20 : ] تسا هتفگ  نینچ  هراب  نیا  رد  ییابطابط  همـالع  .تسا  ناـموصعم  هب  تبـسن 
بلق هزیکاپ و  یـسوفن  تسرد و  ییاه  كاردا  داّقو و  ییاه  نهذ  اب  زاغآ  زا  ناـنآ  هجیتن  رد  .تسا  هدـیرفآ  تقلخ  لادـتعا  ترطف و 

يا هرهب  صالخا  تمعن  زا  سفن  تمالـس  ترطف و  يافـص  وترپ  رد  دنا و  هدرک  امن  وشن و  هدیزگرب و  ار  یگدنز  ریـسم  میلـس  ییاه 
هک ارچ  دـنروآ ؛ یم  تسد  هب  شیوخ  شـشوک  شالت و  وترپ  رد  نارگید  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  یـسب  هک  يا  هرهب  .دـنا  هدرب  نایاش 
دنا یناسک  نامه  دارفا  نیا  هک  تسا  نیا  رهاظ  .تسا  هتساریپ  تسا ، يونعم  لامک  دشر و  عنام  هک  یگدولآ  هنوگ  ره  زا  نانآ  نورد 

يارب ار  نانآ  دنوادخ ، میرک  نآرق  حیرصت  هب  هک  دنا  موصعم  ناماما  یهلا و  ناربمایپ  نانآ  .تسا  هدیمان  نوصَلخم  ار  نانآ  نآرق  هک 
یگژیو زا  و  [ 21 « ] میقتسم طارص  یلا  مهانیده  مهانیبتجاو و  : » تسا هدومرف  هک  نانچ  تسا ؛ هدیزگرب  هدروآ و  درگ  دوخ 
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 - نوفصی امع  هّللا  ناحبـس   » تسا هدومرف  نانآ  قح  رد  دنوادخ  .دراد  يرترب  ناگمه  رب  دنوادخ  هب  نانآ  تفرعم  هک  تسا  نیا  نانآ 
.دنوادخ صَلخم  ناگدنب  فصو  رگم  تسا  هتساریپ  دننک  یم  فصو  نادب  ار  وا  هچنآ  زا  دنوادخ  22 ؛ ] « ] نیصلخملا هّللادابع  الا 

یملع تمصع 

تمـصع تمـصع ، زا  رگید  يا  هنوگ  .تسا  فورعم  هانگ  زا  تمـصع  ماـن  هب  هک  دوب ، یلمع  تمـصع  هب  طوبرم  دـش  هتفگ  هچ  نآ 
دنترابع هک  تسا  يداعبا  بتارم و  ياراد  یملع  تمـصع  .دوش  یمن  اطخ  راچد  تفرعم  ملع و  هزوح  رد  موصعم  ینعی  تسا ؛ یملع 

حلاصم و صیخشت  رد  تمـصع  . 3 یعرش ؛ ماکحا  تاعوضوم  تخانـش  رد  تمـصع  . 2 یهلا ؛ ماکحا  تخانـش  رد  تمـصع  . 1 زا :
، یعامتجا يدرف و  لـیاسم  زا  معا  يداـع  یگدـنز  هب  طوبرم  روما  رد  تمـصع  . 4 یمالـسا ؛ هعماج  يربهر  هب  طوبرم  روما  دـسافم 

هرابرد تفگ : ناوت  یم  یلو  تسا ، هدشن  ثحب  نشور  لَّصفم و  هدش  دای  داعبا  بتارم و  هرابرد  یمالک  کیـسالک  بتک  رد  هچرگا 
تعیرـش و ماـکحا  هـب  مـلع  رد  تمـصع  موزل  رب  یمالــسا  بهاذـم  هـمه  ناربماـیپ ، هراـبرد  ینعی  تـسین ؛ يدـیدرت  تـسخن  دروـم 

هراب نیا  رد  زین  دنناد  یم  مزال  ماما  يارب  ار  تمصع  هک  یناسک  رظن  زا  هک  هنوگ  نامه  دنراد ، رظن  قافتا  نانآ  تفرعم  يریذپاناطخ 
تفگ ناوت  یم  هچرگا  .تسین  نشور  نادـنچ  یعیـشریغ  بهذـم  هاگدـید  یملع ، تمـصع  بتارم  رگید  هرابرد  اـما  تسین ، ینخس 

تمـصع موزل  هعیـش  نایم  روهـشم  هاگدید  اما  دـنا ، هتـسنادن  مزال  یهلا  ناربمایپ  يارب  ار  هدـش  دای  دراوم  رد  تمـصع  نانآ  رت  شیب 
هصالخ هک  دراد  ییایوگ  عماج و  نخس  هراب  نیا  رد  یجیهال  میکح  [ 23  ] .تسا هدش  دای  بتارم  همه  رد  ناماما  ناربمایپ و 
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، تسا طرش  زین  بویع  زا  تمـصع  تسا ، طرـش  ماما  رد  بونذ  زا  تمـصع  هک  هنوگ  نامه  هیماما ، رظن  زا  میوش : یم  روآدای  ار  نآ 
ای یگنگ ، ییاونـشان و  ییانیبان ، صَرب ، ماذـج ، نوچمه  روآ  ترفن  اـی  نمزم  ياـه  يراـمیب  دـننام  دـشاب  ینامـسج  بویع  نآ  هاوخ 

يرامیب یـشوه و  یب  نونج ، ینادان ، دـننام  ینالقع  بویع  ای  ییور ، شرت  تنوشخ و  ندوب ، سیـسخ  لـخب ، دـننام  یناـسفن  بویع 
وا رب  ییاه  بیع  نینچ  دـیابن  زین  نآ  زا  سپ  تسا ، مزال  زاـغآ  رد  هدـش ، داـی  بویع  زا  ماـما  یگتـساریپ  هک  هنوگ  ناـمه  .یـشومارف 
هب ار  رگید  بویع  زا  ماما  یگتساریپ  و  دننک ، یم  حرطم  ار  ناهانگ  زا  تمـصع  اهنت  تمـصع ، باب  رد  املع  روهـشم  .ددرگ  ضراع 
نآ معا  يانعم  رد  ار  تمصع  نامیا » هیامرس   » باتک و  دارم ) رهوگ   ) باتک نیا  رد  ام  یلو  .دنیامن  یم  رکذ  هناگادج  طیارـش  ناونع 

[ . 24  ] .دوش یم  لماش  مه  ار  ناردام  یکاپان  ناکاین و  یتسپ  تئاند و  دننام  یبسن  بویع  هک  ییانعم  .میا  هدرب  راک  هب 

ارآ دیاقع و 

هراشا

هماقا ماکحا و  يارجا  رد  هک  یناماما  تسا : هتفگ  هراب  نیا  رد  دـیفم  خیـش  .تسا  هیماـما  هعیـش  مّلـسم  دـیاقع  زا  ماـما  تمـصع  موزل 
نانآ زا  زین )  ) هریغـص هانگ  رودص  دنا و  موصعم  ناربمایپ ، نوچ  مه  دنناربمایپ ، نانیـشناج  رـشب  تیبرت  عیارـش و  ظفح  یهلا و  دودح 

؛ تسا هیماما  همه  لوبق  دروم  بلطم  نیا  .دش  دنهاوخن  نایسن  وهل و  راچد  یهلا  ماکحا  نید و  هب  طوبرم  لیاسم  رد  نانآ  .تسین  اور 
[ . 25  ] .دـنا هدـیورگ  تسردان  يداقتعا  هب  دراد ، یتسرد  تالیوأت  هک  تایاور  زا  يا  هراپ  رهاوظ  هب  دانتـسا  اـب  هک  يذاـش  دارفا  رگم 

نوچ مه  ناماما ، هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  هیماما  تسا : هتفگ  زین  یّلح  همالع 
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ناربمایپ دـننامه  نانآ ، اریز  دنـشاب ؛ موصعم  اوهـس ، ادـمع و  اه ، يدـیلپ  ناهانگ و  همه  زا  یگدـنز  نارود  ماـمت  رد  دـیاب  ناربماـیپ ،
زا هک  دنلئاق  دنلب  سب  یهاگیاج  ماما  يارب  نانآ  .دنناد  یم  مزال  ار  ماما  تمصع  زین  هیلیعامسا  هعیش  [ . 26  ] ...دنا یهلا  عرش  ناظفاح 

نیدلاریـصن هجاوخ  .تسا  ماما  ندوب  موصعم  تماما ، هرابرد  يداقتعا  نینچ  همزال  کـش  نودـب  تسا ، رتـالاب  مه  ناربماـیپ  هاـگیاج 
مکاح لک و  سفن  ماما  دنناد ، یم  رما  ملاع  رهظم  ار  ماما  نانآ  تسا : هتفگ  زاب  نینچ  ار  ماما  ماقم  هرابرد  هیلیعامسا  هاگدید  یـسوط 

زا دـسر ؛ یمن  دـنوادخ  هب  لماک  تفرعم  هب  ماما ، هطـساو  هب  زج  ماما ، ریغ  و  دـشاب ، یم  لک  سفن  رهظم  ربمایپ  تسا و  نطاب  ملاع  رب 
رب ماما  تمصع  موزل  هب  نالئاق  ناونع  هب  ار  هیلیعامـسا  هیماما و  یجیا ، نیدلادضع  یـضاق  [ . 27  ] .دـنیوگ هیمیلعت  ار  نانآ  يور ، نیا 

ینامرک نیدلادیمح  [ 29 «. ] دشاب موصعم  دـیاب  ماما  : » دـندقتعم هیلیعامـسا  هیماما و  تسا : هتفگ  زین  یّلح  همالع  [ 28  ] .تسا هدرمش 
هب یلو  دنا ، هتسنادن  تماما  طیارش  زا  ار  تمصع  هیدیز  هعیـش  [ . 30  ] .تسا هدرک  هماقا  ماما  تمـصع  موزل  رب  ار  يا  هناگتفه  لیالد 

.دنراد داقتعا  مالسلا  مهیلع  ادهشلا  دیـس  نیـسح  ماما  و  یبتجم ، نسح  ماما  بلاط ، یبا  نب  یلع  ماما  ینعی  تسخن  ماما  هس  تمـصع 
تمصع ...و  هیدیرتام  هیرعشا ، هلزتعم ، یمالسا  بهاذم  رگید  [ . 31  ] .دراد صاصتخا  هیدوراج  هقرف  هب  هدیقع  نیا  تسا  هدـش  هتفگ 

هتفگ هدرک و  دای  ماما  يرترب  كالم  نانع  هب  تمـصع  زا  یفنح  نیدلا  لامج  نوچ  یخرب  هچرگا  .دنا  هتـسنادن  تماما  طیارـش  زا  ار 
یمشاه و ماما  هک  تسا  نیا  لضفا  تسا :
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رب هیماما  لیالد  یـسررب  زا  سپ  ار  ماما  يارب  تمـصع  موزل  یفن  رب  هیدـیرتام  هیرعـشا و  هلزتعم ، ياملع  لیالد  [ . 32  ] .دشاب موصعم 
.درادن یترورض  اج  نیا  رد  هراب  نیا  رد  نانآ  تاملک  لقن  يور  نیا  زا  .درک  میهاوخ  لیلحت  یسررب و  ماما  تمصع  موزل 

لسلست عانتما  ناهرب 

هراشا

نیدب ییانثتـسا  سایق  بلاق  رد  ناهرب  نیا  یقطنم  لکـش  .تسا  لسلـست  عانتما  ناهرب  ماما ، تمـصع  موزل  رب  یلقع  ناهرب  نیرت  مهم 
لاحم لقع  مکح  هب  مزال ، .دمآ  دهاوخ  مزال  تماما  رد  لسلـست  ای  یهانتمریغ  ناماما  دوجو  دشابن ، موصعم  ماما  رگا  تسا : تروص 

ود هب  روبزم  ییانثتـسا  سایق  ندوب  جتنم  .دشاب  موصعم  دـیاب  ماما  هجیتن  رد  دوب ؛ دـهاوخ  لطاب  لاحم و  زین  موزلم  سپ  .تسا  لطاب  و 
ره رد  ماما  دوجو  اریز  تسا ؛ ریذـپاندیدرت  مزـال  یتسرداـن  .مزـال  یتسرداـن  يرگید ، و  همزـالم ، یتسرد  یکی ، دراد : یگتـسب  زیچ 

نیرت يداینب  زا  ضقانت  عانتما  تسا و  دولآ  ضقانت  دودحم  نامز  رد  یهانتمریغ  ناماما  ضرف  رگید ، ترابع  هب  .تسا  دودحم  ینامز 
ارچ هک  نیا  تابثا  ینعی  تسا ؛ همزالم  یتسرد  دراد ، زاین  تابثا  نییبت و  هب  لالدتـسا  نیا  رد  هچ  نآ  نیاربانب ، .تسا  یلقع  تایهیدب 

، ماما هب  ینید  هعماج  يدنمزاین  تلع  دیاب  همزالم  نییبت  يارب  .دـیآ  یم  مزال  یهانتم  ریغ  ناماما  دوجو  ماما ، ندوبن  موصعم  ضرف  رد 
تماما بوجو  هفـسلف  تلع و  يارب  .تسا  هدـش  یـسررب  نآ  هفـسلف  تماما و  بوجو  باب  رد  بلطم  نیا  هک  دریگ  رارق  هجوت  دروم 

قح رد  یفطل  ماما  هک  تسا  نیا  .دنا  هتخادرپ  نادب  رایـسب  هیماما  ناملکتم  هک  هوجو  نیا  زا  یکی  .تسا  هدـش  نایب  ینوگانوگ  هوجو 
ماجنا هب  تبسن  نافلکم  هک  دوش  یم  ثعاب  هعماج  رد  ماما  دوجو  ینعی  .تسا  نافلکم 
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يرود ناهانگ  باکترا  زا  دننک و  تبغر  تاعاط  ماجنا  هب  هجیتن  رد  .دنشاب  هتشاد  يرت  شیب  هجوت  شیوخ  یعرـش  یلقع و  فیلاکت 
؛ دارفا ندوب  فلکم  فلا  تسا : بلطم  ود  رب  ینتبم  هعماج  دارفا  قح  رد  ماما  ندوب  فطل  هک  دوش  یم  نشور  لیلحت  نیا  اـب  .دـننیزگ 

هعماج دارفا  يدنمزاین  كالم  نیاربانب ، .درادن  هار  يدیدرت  نیرت  مک  بلطم  ود  نیا  یتسرد  رد  .نانآ  ندوبن  موصعم  ای  ریذپاطخ  ب 
فّلکم دـنا  فیلکت  طیارـش  ياراد  هک  يدارفا  رگید  نوچ  مه  ماـما  هک  نیا  رد  .تسا  ناـنآ  ندوبن  موصعم  ندوب و  فلکم  ماـما ، هب 

زاین يرگید  ماما  هب  زین  ماـما  تسا و  دوجوم  زین  وا  رد  ماـما  هب  يدـنمزاین  كـالم  دـشابن ، موصعم  وا  رگا  سپ  .تسین  ینخـس  تسا ،
، دشابن موصعم ، ماما  رگا  هجیتن  رد  .دوب  دـهاوخ  يراج  زین  دـشابن ، موصعم  هک  يرگید  ماما  ره  ماما و  ِماما  هرابرد  نخـس  نیا  .دراد 

باتک رت  شیب  رد  لالدتـسا  نیا  .تسا  لاحم  رما  نیا  تشذگ ، هک  نانچ  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  یهانتمان  ناماما  نامز  کی  رد  دـیاب 
نم لیلدلا  اذه  تسا : هتسناد  ماما  تمصع  موزل  رب  یلقع  لیلد  نیرتراوتسا  ار  نآ  یضترم  دیس  .دوش  یم  تفای  هیماما  ناملکتم  ياه 

هراشا لالدتـسا  نیا  هب  هاتوک  یترابع  اب  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  [ 33  ] لوقعلا قیرط  نم  مامالا  همـصع  یف  هیلع  دـمتعا  ام  دـکآ 
حالـصلوبا دـشاب .» موصعم  ماما  هک  تسا  نیا  بجوم  لسلـست  عاـنتما  [ 34  ] هتمـصع بجوی  لسلـستلا  عاـنتماو  : » تسا هتفگ  هدرک و 

[ ، 37 « ] مارملا دعاوق   » رد ینارحب  مثیم  نبا  [ ، 36 « ] دیلقتلا نم  ذقنملا   » رد یصمح  نیدلا  دیدس  [ 35 «، ] فراعملا بیرقت   » رد یبلح 
رد یّلح  همالع 
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ياهباتک رد  دادـقم  لضاف  [ ، 40 « ] رـشع يداحلا  بابلا  [ ، » 39 « ] نیدشرتسملا جهن  [ » 38 «، ] دارملا فشک   » دـننام دوخ  یمالک  راثآ 
موزل رب  ار  لسلـست  عانتما  ناهرب  [ 43 « ] رـشحلا موی  عفانلا   » و [ ، 42 « ] نیبلاطلا داشرا  [ ، » 41 « ] هیهلإلا عماوللا  : » دـننام شیوخ  یمالک 

یم لقن  دارملا  فشک  باتک  رد  ار  یّلح  همالع  ترابع  نتم  یمارگ  ناگدنناوخ  یهاگآ  يارب  اج  نیا  رد  .دـنا  هدروآ  ماما  تمـصع 
وه مامالا  بصن  بوجول  یضتقملا  نا  هیطرشلا  نایب  هلثم ، مدقملاف  لطاب ، یلاتلاو  لسلـستلا ، مزل  اموصعم  نکی  مل  ول  مامالا  نا  مینک :

ماما یلا  یهتنی  وأ  لسلـستی  رخآ و  ماما  هل  نوکی  نأ  بجو  مامإلا  قح  یف  اـتباث  یـضتقملا  اذـه  ناـک  ولف  هیعرلا ، یلع  أـطخلا  زیوجت 
لطاب زین  مدقم  سپ  تسا ، لطاب  یلات  .دیآ  یم  مزال  لسلست  دشابن ، موصعم  ماما  رگا  .یلصألا  مامإلا  وه  نوکیف  أطخلا ، هیلع  زوجیال 
هرابرد یـضتقم  نیا  هاگره  .تسا  نافلکم  ندوب  اطخلا  زیاج  ماما  بصن  بوجو  یـضتقم  هک  تسا  نیا  همزالم )  ) هیطرـش نایب  .تسا 
یهتنم یماما  هب  ای  دـبای  یم  همادا  یهانتمریغ  تروص  هب  ای  بلطم  نیا  دـشاب و  هتـشاد  يرگید  ماما  مه  وا  دـیاب  دـشاب ، تباث  مه  ماما 

.تسا نافلکم  مومع  يارب  یلصا  ماما  وا  تسین و  ریذپاطخ  هک  دوش  یم 

تالاکشا یسررب 

هراشا

: مینک یسررب  ار  اه  نآ  تسا  مزال  هک  تسا  هدش  دراو  یتالاکشا  لالدتسا  نیا  رب 

لاکشا 01

هراشا

ندوبن موصعم  يریذـپاطخ و  ( ؛ تسا هدـش  نایب  لالدتـسا  رد  هک  تسین  يزیچ  نآ  ماما  هب  تما  زاـین  لـیلد  تماـما و  بوجو  هفـسلف 
رد یمالـسا  تما  نایک  زا  دوش و  یمن  ارجا  یهلا  دودح  ماکحا و  دشاب  ماما  نودب  تما  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  هفـسلف  هکلب  نافلکم )

اهررض هنوگ  نیا  عفد  نوچ  دش و  دهاوخ  دراو  هعماج  رب  یگرزب  دسافم  اهررض و  هجیتن  رد  .دش  دهاوخن  عافد  نانمشد  موجه  ربارب 
عفد يارب  رگید ، يوس  زا  [ . 44  ] .دوب دهاوخ  بجاو  زین  تماما  تسا ، بجاو  عرـش  رظن  زا  دشاب  ینظ  ای  یلامتحا  دنچ  ره  دـسافم  و 

موصعم ناسنا  الوصا ، .تسا  یفاک  وا  داقتعا  نسح  تلادـع و  داهتجا ، ملع ، هکلب  تسین ، مزال  ماما  ندوب  موصعم  اهررـض  هنوگ  نیا 
هک ضرف  رب  نیا ، زا  هتشذگ  .تسا  یهلا  ناحتما  لومـشم  تسا و  فلکم  نارگید  دننام  زین  وا  اریز  تسین ؛ نوصم  يریذپاطخ  زا  زین 

تساه و تما  نیرتهب  هک  یمالـسا  تما  اریز  دمآ ؛ دـهاوخن  شیپ  یلکـشم  دوشن ، عفد  موصعمریغ  ماما  دوجو  اب  هدـش  دای  ياهررض 
[ . 45  ] .دوب دنهاوخ  هدش  دای  دسافم  اهررض و  عفاد  عنام و  تعیرش  ياملع  زین 

یبایزرا

يدیدرت تسا ، ماما  فیاظو  تماما و  فادها  زا  نیملسم  مالـسا و  نایک  زا  عافد  یهلا و  دودح  یمالـسا ، ماکحا  يارجا  هک  نیا  رد 
.دـنا هدرک  زین  حیرـصت  اه  نآ  رب  هکلب  دـنا ، هدرکن  راکنا  تماما  باب  رد  ار  یفیاظو  ای  فادـها  نینچ  زگره  هیماما  ناـملکتم  .تسین 
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نانچ مه  شسرپ  نیا  لاح ، ره  رد  یلو  دشاب ، یمن  تماما  هفسلف  نیرت  یـساسا  ای  هناگی  هدش  دای  روما  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  [ 46]
هب یمالسا  تما  ایآ  هک  تسا  حرطم 
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یمالـسا و ماکحا  يارجا  هک  میریذـپب  هاگره  .تسا  موصعم  ریغ  هک  نآ  رطاـخ  هب  اـی  دراد  زاـین  ماـما  هب  تسا  موصعم  هک  لـیلد  نآ 
یمیظع دـسافم  اهررـض و  اب  یمالـسا  هعماج  تهج  نیا  زا  ماـما  نودـب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، تماـما  مهم  فادـها  زا  یهلا  دودـح 

، دنـشاب موصعم  نافلکم  مومع  رگا  هک  ارچ  دوش ؛ یم  راب  تما  ندوبن  موصعم  رب  هدـش  دای  دـسافم  کش  یب  [ ، 47  ] دوش یم  هجاوم 
هعماج دارفا  نیاربانب ، .دـش  دـهاوخن  مهارف  یعرـش  دودـح  يارجا  يارب  يا  هنیمز  درک و  دـنهاوخن  یهاتوک  یهلا  ماـکحا  يارجا  رد 

سپ .تسا  دوجوم  زین  وا  رد  كالم  نیا  دـشابن ، موصعم  ماما  هاگره  .دـنراد  زاین  ماما  هب  دنتـسین ، موصعم  هک  تهج  نآ  زا  یمالـسا 
نیا رگم  تشاد ، دـهاوخن  یتیاهن  رما  نیا  دراد و  زاین  يرگید  ماما  هب  دـشابن ، موصعم  مه  وا  رگا  .دراد  زاین  يرگید  ماما  هب  زین  ماـما 
هتفگ تسا ، یعرـش  دودـح  هماقا  ماما ، هب  زاین  تلع  هک  لاکـشا  نیا  هب  خـساپ  رد  یـضترم  دیـس  .میریذـپب  ار  ماما  ندوب  موصعم  هک 

دودـح يارجا  قحتـسم  يدارفا  ای  درف  هک  تسا  یتروص  رد  ماما  هب  زاین  هک  نیا  لوا  ضرف  تسین : شیب  ضرف  ود  اـج  نیا  رد  تسا :
.دنک ارجا  ار  یهلا  دودح  ماما  تفای ، ققحت  دودـح  يارجا  قحتـسم  رگا  ات  تسا  مزال  ماما  دوجو  هک  نیا  مود  ضرف  .دنـشاب  یعرش 

نآ همزال  اریز  تسا ؛ تسردان  لوا  ضرف  قاقحتـسا .) تینأش  ای  تسا  دودـح  يارجا  قاقحتـسا  تیلعف  دوصقم  ای  رگید  تراـبع  هب  )
داقتعا هب  زین  مود  ضرف  .تسا  یناگمه  تماما  بوجو  هک  یلاح  رد  دنشاب ؛ ماما  دنمزاین  ناقـساف  راکاطخ و  دارفا  اهنت  هک  تسا  نیا 

دافم اریز  ددرگ ؛ یم  زاب  هیماما 
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بکترم یـسک  هاگ  ره  ات  دـشاب  یماما  هعماج  رد  دـیاب  دـنا ، موصعمریغ  اطخلا و  زیاج  یمالـسا  هعماـج  دارفا  نوچ  هک  تسا  نیا  نآ 
زا يریگولج  يارب   » هک ینازاتفت  نخس  نیا  [ . 48  ] .دنک ارجا  ار  یهلا  دودح  ماما  تسا ، یهلا  دودح  يارجا  قحتسم  هک  دش  ییاطخ 

تلادع و ملع و  هکلب  تسین ، مزال  ماما  ندوب  موصعم  دوش ، یم  دراو  یمالـسا  هعماج  رب  ماما  ندوبن  رطاخ  هب  هک  يدسافم  اهررض و 
بکترم زین  وا  هک  نیا  لامتحا  ماما  ندوبن  موصعم  ضرف  رد  اریز  تسین ؛ لسلست  لاکشا  يوگخـساپ  تسا » یفاک  ماما  دامتعا  نسح 

تینأش ای  لامتحا  نیمه  ماما  هب  زاـین  كـالم  تشذـگ  هک  ناـنچ  دراد و  دوجو  تسا  یهلا  دودـح  يارجا  قحتـسم  هک  دوش  یهاـنگ 
مزال لسلست  دراد و  زاین  يرگید  ماما  هب  زین  ماما  تروص ، نیا  رد  لعفلاب ، تروص  هب  نآ  قاقحتسا  هن  تسا  دودح  يارجا  قاقحتسا 
روآ تفگش  رایسب  تسا .» یهلا  ناحتما  فیلکت و  دروم  زین  وا  نوچ  تساطخلازیاج  زین  موصعم   » هک يو  نخس  نیا  اما  .دمآ  دهاوخ 

ثحب رد  هک  نانچ  یعوقو ، ناکما  زاوج و  هن  تسا ، یتاذ  ناکما  زاوج و  موصعم ، ناسنا  هراـب  رد  اـطخ  ناـکما  اـی  زاوج  اریز  تسا ؛
يو رد  نآ  زا  هدنرادزاب  لماع  هکلب  درادن ، دوجو  هانگ  هزیگنا  موصعم  رد  هک  اج  نآ  زا  میدش ، روآدای  تمـصع  تقیقح  هب  طوبرم 

ناکما اب  ار  یتاذ  ناکما  ینازاتفت  نیاربانب ، .تسا  لاحم  هک  تسا  همات  تلع  نودـب  لولعم  عوقو  وا ، زا  هانگ  ندز  رـس  تسا ، دوجوم 
ياهررـض عفد  يارب  تعیرـش  ياملع  ای  یمالـسا  تما  رگا  اریز  تسا ؛ هیاپ  یب  زین  ینازاتفت  ینایاپ  نخـس  .تسا  هدرک  طـلخ  یعوقو 

، دوب یم  یفاک  ماما  ندوبن  زا  یشان 
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نیا تماما  بوجو  رب  تنـس  لها  نادنمـشناد  رگید  يو و  لیلد  نیرت  مهم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دـش  یمن  بجاو  تماـما  ـالوصا 
دسافم اهررـض و  هنوگ  نیا  عفد  نوچ  دمآ و  دهاوخ  شیپ  یمهم  دسافم  اهررـض و  یمالـسا  هعماج  يارب  دشابن ، ماما  رگا  هک  تسا 

یمالـسا ياملع  ای  تما  مومع  طسوت  یهلا  دودح  يارجا  ًالوصا  .تسا  بجاو  زین  ماما  بصن  سپ  تسا ، بجاو  مالـسا  تعیرـش  رد 
.تسا روبزم  فده  هب  ندیشخب  ققحت  يارب  مزال  هاگتسد  هناگی  يربهر  تماما و  دماجنا و  یم  جرم  جره و  هب  تسین و  ریذپ  ناکما 

، یهاون رماوا و  زا  عراش  دوصقم  هک  میناد  یم  تسا : هتفگ  یمالـسا  تما  نیب  رد  ماـما  دوجو  بوجو  نییبت  رد  يدـمآ  نیدـلا  فیس 
، اه هعمج  دایعا و  رد  یمالـسا  ریاعـش  ییاپرب  داهج و  ماکحا  ییوشانز و  تالماعم و  هب  طوبرم  ماـکحا  صاـصق و  دودـح و  عیرـشت 

مامز ناناملـسم  هک  عرـش  بناج  زا  عاطم  یماما  دوجو  اب  زج  فده  نیا  تسا و  هدوب  ناناملـسم  داعم  شاعم و  حالـصا  يارب  یگمه 
تسا ساسا  نید  ٌسراح ؛ ناطلـسلاو  ٌّسا  نیدلا  : » دنا هتفگ  تهج  نیدب  .تفای  دهاوخن  ققحت  دنراپـسب ، وا  تسد  هب  ار  شیوخ  روما 

ینازاتفت [ . 49  ] .تسا نید  ناکرا  نیرت  گرزب  ناناملسم و  حلاصم  نیرت  مهم  زا  ماما  بصن  ساسا ، نیا  رب  .نآ » نابهگن  رادمامز  و 
هتفگ هدرمـش و  رب  تماما  بوجو  لـیلد  نیمود  ناونع  هب  ار  هدـش  داـی  لـیلد  تسا ، هدروآ  ار  تماـما  بوجو  لـیالد  هک  اـج  نآ  زین 
ماظن ظفح  هب  طوبرم  روما  زا  يرایسب  نانمشد و  اب  داهج  يارب  هاپـس  ندوب  هدامآ  اهزرم و  ظفح  دودح و  هماقا  هب  عراش  نوچ  تسا :

ماجنا ماما  اب  زج  هک  يروما  تسا ، هدرک  رما 
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[ . 50  ] .تسا بجاو  زین  ماما  دوجو  سپ  تسا ، بجاو  دبای ، یمن  ققحت  نآ  نودب  قلطم  بجاو  هچ  نآ  یفرط ، زا  و  تسین ، یندش 

لاکشا 02

هراشا

نایلاو ماکح و  دشاب ، موصعم  دیاب  تسا  یهلا  دودـح  ماکحا و  يرجم  یمالـسا و  هعماج  هرادا  راد  هدـهع  هک  نآ  رطاخ  هب  ماما  رگا 
یمزال نینچ  هب  هیماما  یلو  .دنروبزم  روما  راد  هدهع  ماما  زا  یگدنیامن  هب  زین  نانآ  اریز  دشاب ؛ موصعم  دـیاب  زین  وا  يوس  زا  بوصنم 
تابثا هب  نولواحی  ام  لک  تسا : هتفگ  هراب  نیا  رد  ینیوج  نیمرحلا  ماما  .تسا  موزلم  یتسردان  رب  لیلد  مزال  نـالطب  دنتـسین و  مزتلم 

نیا دننک  یم  تابثا  ار  ماما  تمصع  نآ  اب  هیماما  هچ  نآ  همزال  [ . 51  ] هجرخألل هتابج  هتاضق و  هتالو و  همصع  مهمزلی  مامإلا  همصع 
هنوگ هب  زین  ینالقاب  رکبوبا  يو  زا  شیپ  .دـننک  تابثا  مه  ار  وا  يوس  زا  جارخ  ناگدـنروآدرگ  تاضق و  نایلاو ، تمـصع  هک  تسا 
بناج زا  تاقدص  جارخ و  هدنروآدرگ  یـضاق ، هاپـس ، ریما  هک  هنوگ  نامه  تسا : هتفگ  يو  تسا ، هدـش  روآدای  ار  لاکـشا  نیا  يا 

ناگدنیامن هچ  نآ  زا  شیب  يا  هفیظو  روما  هنوگ  نیا  رد  وا  اریز  تسین ؛ مزال  زین  ماما  ندوب  موصعم  دنـشاب ، موصعم  تسین  مزال  ماما 
[53  ] .تسا هدرک  نایب  مارملا  هیاغ  باـتکرد  ار  لاکـشا  نیا  زین  يدـمآ  نیدـلا  فیـس  [ . 52 «. ] درادن هدـهع  رب  دـنهد ، یم  ماجنا  وا 

.تسا هدرک  حرطم  هدمآ ، يرعـشا  ناملکتم  تاملک  رد  هک  نآ  اب  توافتم  يا  هنوگ  هب  ار  لاکـشا  نیا  زین  یلزتعم  رابجلادبع  یـضاق 
دوخ تراما  تحت  دارفا  اب  ریما  هک  نیا  اب  نیاربانب ، دنناد ، یمن  موصعم  دنک  یم  نییعت  ماما  هک  ار  یناریما  هیماما ، دیوگ : یم  يو 
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هک دنز  رـس  یهانگ  ریما  زا  هاگره  و  تسا ، زاتمم  نانآ  زا  یهلا  ماکحا  دودح و  يارجا  رد  یلو  تسا ، دننامه  ندوبن  موصعم  رظن  زا 
.دش دهاوخ  لزع  تما  طسوت  ددرگ ، بکترم  یهانگ  نینچ  هاگ  ره  زین  ماما  .دوش  یم  لزع  ماما  طسوت  دـشاب ، دـح  يارجا  قحتـسم 

[ . 54  ] .درادن تافانم  تسا ، زاتمم  نارگید  رب  یهلا  دودح  ماکحا و  يارجا  هب  تبسن  وا  هک  نیا  اب  ماما  ندوبن  موصعم  نیاربانب ،

یبایزرا

زا مادک  چیه  ماما  تمـصع  موزل  رب  لسلـست  عانتما  ناهرب  رد  یـساسا  هتکن  هک  دوش  یم  نشور  هیماما ، ناملکتم  نانخـس  رد  تقد  اب 
روما راد  هدـهع  ای  یهلا  دودـح  ماکحا و  يرجم  ماما ، هک  رظن  نیا  زا  نانآ  ینعی  تسین ؛ هدـمآ  هدـش  دای  ياه  ترابع  رد  هک  یتاکن 

رب ماما  هک  یناریما  نایلاو و  دوش : هتفگ  ات  دنا  هتـسنادن  بجاو  ماما  يارب  ار  تمـصع  تسا ، یمالـسا  هعماج  یـسایس  ماظن  هب  طوبرم 
هاوخ هک  تسا  نیا  نانآ  لالدتسا  رد  یساسا  هتکن  .دنشاب  موصعم  زین  نانآ  دیاب  سپ  دنتسه ، يروما  نینچ  راد  هدهع  زین  دنیزگ ، یم 
هنیمز رد  تعیرـش  دـصاقم  نتفای  ققحت  همدـقم  تماما  هک  نیا  ساسا  رب  هاوخ  مینک  نییبت  فطل  هدـعاق  ساـسا  رب  ار  تماـما  بوجو 
دارفا هک  نیا  یکی  دـشاب : یم  زیچ  ود  تسا ، اه  هبنج  نیا  زاس  هنیمز  هچ  نآ  لاح ، ره  رد  تسا ، یمالـسا  تما  یعامتجا  ماظن  ظـفح 

هراب رد  هژیو  هب  تمـصع ، مدع  شقن  .دنموصعمریغ  ریذپاطخ و  نانآ  هک  نیا  يرگید  .دـنا  یهلا  فیلاکت  هب  فلکم  یمالـسا  هعماج 
هب یمالسا  هعماج  دارفا  يدنمزاین  بابسا  زا  یکی  مک  تسد  نافلکم  ندوبن  موصعم  نیاربانب ، .تسا  راکـشآ  یمالـسا  دودح  ییاپرب 

ببس نیا  دشابن  موصعم  ماما  هاگره  .تسا  ماما 
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اب یلزتعم  يرعشا و  ناملکتم  لاکـشا  نیاربانب ، .تسا  لاحم  لسلـست  نآ  همزال  هک  دراد  زاین  ماما  هب  مه  وا  تسا و  دوجوم  زین  وا  رد 
همشچرس هیماما  ناملکتم  لالدتـسا  یـساسا  نکر  رد  یتقد  یب  زا  ماما  تمـصع  رب  لسلـست  عانتما  ناهرب  رب  نآ  نوگانوگ  ياهریبعت 

.دریگ یم 

لاکشا 03

هراشا

ناوت یم  مینادـب ، اطخ  زا  موصعم  ار  تما  عاـمجا  رگا  اریز  تسین ؛ ماـما  ندوب  موصعم  اـهنت  تماـما  باـب  رد  لسلـست  زا  ییاـهر  هار 
ار ماما  یلامتحا  ياهاطخ  دراد ، تراظن  ماما  رادرک  راتفگ و  رب  تسا و  موصعم  تما  نوچ  یلو  تسین ، موصعم  ماـما  هچرگا  تفگ :

.دنیزگ یم  رب  تماما  هب  ار  يرگید  بسانم  درف  دـنک و  یم  لزع  تماما  ماقم  زا  ار  يو  دـنکن ، انتعا  رگا  دـنک و  یم  دزـشوگ  يو  هب 
فلتخم تهج  نوچ  دنـشاب و  یم  فطل  ماما  يارب  تما  عومجم  تسا و  فطل  تما  دارفا  زا  کی  ره  يارب  ماما  ساـسا ، نیا  رب  [ 55]

[ . 56  ] .دمآ دهاوخن  مزال  رود  تسا ،

یبایزرا

ماما نتفرگ  رظن  رد  نودب  تما  عومجم  اریز  تسین ؛ ینتفریذپ  ماما  تمـصع  ياج  هب  تما  عامجا  تمـصع  ندرک  نیزگیاج  هیـضرف 
نوچ زین  تنس  لها  رظن  زا  تسا و  ماما  تمصع  تیجح و  رطاخ  هب  عامجا  تمـصع  تیجح و  هعیـش  رظن  زا  هک  ارچ  .تسین  موصعم 

[ . 57  ] .دبای یمن  ققحت  عامجا  وا  نودب  تسا ، تما  دارفا  زا  یکی  ماما 

لاکشا 04

هراشا

ود زا  یکی  مزلتـسم  زین  ماـما  ندوب  موصعم  ضرف  تسا ، ماـما  دروم  رد  لسلـست  مزلتـسم  ماـما  ندوبن  موصعم  ضرف  هک  هنوگ  ناـمه 
رد وا  تسد  هک  تسا  فطل  یتروص  رد  ماما  اریز  تما ؛)  ) مومأم دروم  رد  لسلـست  يرگید  تما و  ندوب  موصعم  یکی  تسا : بلطم 

دنشاب موصعم  تما  هک  تسا  نآ  ورگ  رد  رما  نیا  ققحت  .دهد  رارق  دوخ  لرتنک  تحت  ار  هعماج  راتفر  دناوتب  دشاب و  زاب  هعماج  هرادا 
فطل نیاربانب ، .تسا  لـطاب  زین  تما  دوجو  رد  لسلـست  رگید ، يوس  زا  .تسین  نینچ  تیعقاو  هک  دـنباتن  رب  يور  ماـما  تعاـطا  زا  و 

[ . 58  ] .تسا لطاب  زین  تسا ، هعیش  داقتعا  دروم  هک  موصعم  ماما  ندوب 

یبایزرا
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فطل هعماج  روما  رد  وا  فرـصت  تسا و  فطل  دوخ  يدوخ  هب  موصعم  ماـما  دوجو  اریز  درادـن ؛ يراوتـسا  ياـنبم  هدـش  داـی  لـیلحت 
ینعی یسایس  يرهاظ و  هیوس  زا  یکی  درک ؛ هعلاطم  هیوس  ود  زا  ناوت  یم  ار  موصعم  ماما  ندوب  فطل  نخس ، رگید  هب  .تسا  يرگید 
هیوس زا  یلو  .تسا  تسخن  هیوس  هب  طوبرم  ماما  تسد  ندوب  زاب  .يونعم  ینطاب و  هیوس  زا  يرگید  هعماج و  راـتفر  لاـمعا و  لرتنک 

وا رادرک  راتفگ و  دـنک و  یم  تیاعر  ار  تعیرـش  نیزاوم  ناـهنپ ، ادـیپ و  رد  هک  موصعم  یماـما  دوجو  هب  مدرم  رواـب  داـقتعا و  مود 
ینیوکت تیاده  تیالو و  قیرط  زا  وا  هک  نیا  زا  هتـشذگ  .تسا  راذگریثأت  نانآ  راتفر  قالخا و  هدیقع ، رد  تسا ، قح  رایعم  رهظم و 

دننک و تعاطا  وا  زا  تما  هک  تسا  نآ  ورگ  رد  تماما  فطل  لماک  ققحت  يرآ ، .دناسر  یم  لامک  هب  ار  هتسیاش  هدامآ و  سوفن  زین 
وا یهاون  رماوا و 
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، دوش یم  طوبرم  ماما  هب  هن  ددرگ و  یم  رب  نانآ  دوخ  هب  تماما  لماک  فطل  زا  تیمورحم  دندرکن ، نینچ  رگا  یلو  دـنهن ، ندرگ  ار 
دوجو [ . 59  ] انم همدعو  رخآ  فطل  هفرـصت  فطل و  هدوجو  تسا : هتفگ  هک  یـسوط  ققحم  ترابع  يانعم  تسا  نیا  .دـنوادخ  هب  هن 

.تسا ام  بناج  زا  فطل  نیا  مدع  تسا و  يرگید  فطل  وا  فرصت  تسا و  فطل  ماما 

لاکشا 05

هراشا

اریز دشابن ؛ موصعم  يرگید  درف  ماما  زا  ریغ  هک  تسا  نیا  تسا  ماما  هب  نانآ  يدنمزاین  كالم  نافلکم  ندوبن  موصعم  هک  نیا  همزال 
تمـصع هرابرد  هعیـش  هاگدـید  ساسا  رب  اریز  مومأم ؛ هن  دـشاب و  ماما  هن  هک  دـش  دـهاوخ  تفای  تما  نایم  رد  يدرف  تروص  نآ  رد 

رد نیسح  ماما  نسح و  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  ناماما 
مومأم دندوب ، موصعم  نوچ  یلو  دندوبن ، ماما  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تماما  نامز  رد  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  نامز 
دنماما ای  یمالسا  تما  دارفا  هک  تسا  نیا  رب  ناناملـسم  عامجا  .تسا  یمالـسا  تما  عامجا  فالخ  بلطم  نیا  .دشاب  دنناوت  یمن  زین 

[ . 60  ] .درادن دوجو  هدش  دای  ناونعود  زا  نوریب  يدرف  مومأم و  ای 

یبایزرا

موصعم ماما  هب  یمالسا  هعماج  يدنمزاین  ياه  كالم  زا  یکی  هکلب  تسین ، موصعم  ماما  هب  زاین  كالم  هناگی  نافلکم  ندوبن  موصعم 
، درادن زاین  ماما  هب  و  ددنب ، یم  راک  هب  تسبرد  ار  دنوادخ  ياهروتـسد  دنز  یمن  رـس  وا  زا  یهانگ  هک  رظن  نیا  زا  موصعم  درف  .تسا 

تفایرد رد  موصعم  درف  هک  درک  ضرف  ناوت  یم  هنومن  يارب  دـنک ، یمن  یفن  رگید  ياه  هبنج  زا  ماما  هب  ار  وا  زاـین  نخـس ، نیا  یلو 
هتـسناد ماما  زا  وا  شزومآ  رد  اهنت  ار  قیاقد  نیا  زا  وا  یهاگآ  دنوادخ  دراد و  زاین  موصعم  ماما  هب  یهلا  ماکحا  فراعم و  زا  يا  هراپ 

هک یموصعم  هژیو  هب  موصعم ، زا  تفرعم  تفایرد  یلو  .دزومآ  یمن  تفرعم  موصعمریغ  زا  موصعم  درف  هک  تسا  یهیدـب  اریز  تسا ؛
هتفگ نینچ  هراب  نیا  رد  یضترم  دیس  .درادن  یعنام  دراد ، ياج  يدنوادخ  يربهر  تماما و  هاگیاج  رد 
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فطل بجاو  لعف  ماجنا  حیبق و  لعف  زا  بانتجا  هب  تبسن  وا  يارب  ماما  هک  میتفریذپن  ار  ماما  هب  موصعم  زاین  لیلد  نیا  هب  اهنت  ام  تسا :
رد ندوب  موصعم  لیلد  هب  نانمؤمریما  هک  درادن  یعنام  ساسا  نیا  رب  .میدرکن  یفن  رگید  ياه  هنیمز  رد  ماما  هب  ار  وا  زاین  یلو  دـشاب ،

دننام تفرعم و  رظن  زا  یلو  دشاب ، زاین  یب  ربمایپ  تماما  زا  حیابق  كرت  تابجاو و  لعف  رظن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامز 
[ . 61  ] .مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  تماما  نامز  رد  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  تسا  هنوگ  نیمه  دـشاب و  هتـشاد  زاین  وا  تماـما  هب  نآ 
امبر نکلو  هلافطل ، نوکی  سیئر  نع  ینغتـسی  موصعملا  نا  تسا : هدش  دای  بلطم  هب  رظان  زین  یـصمح  نیدـلا  دـیدس  زا  ریز  ترابع 

دـشاب تامرحم ) كرت  تابجاو و  ماجنا  رد   ) فطل وا  يارب  هک  یماـما  هب  موصعم  [ . 62  ] عرـشلا ملاعم  هنع  ذخأی  يدتقم  یلا  جاتحی 
.دزومایب وا  زا  ار  تعیرش  ملاعم  هک  دراد  زاین  ییاوشیپ  هب  اسب  هچ  یلو  درادن ، زاین 

تعیرش ظفح  ناهرب 

ماما ندوب  تعیرـش  ظفاح  رب  نانآ  یلقع  ناهرب  نیمود  .دوب  ماـما » ندوب  فطل   » ماـما تمـصع  موزل  رب  هیماـما  یلقع  ناـهرب  نیتسخن 
ماما اب  زج  تعیرـش  ظـفح  هک  نیا  يرگید  تسا و  بجاو  تعیرـش  ظـفح  هک  نیا  یکی  دراد : همدـقم  ود  ناـهرب  نیا  .تسا  راوتـسا 

تعیرـش .تسا  یمالـسا  تما  عامجا  دروم  و  درادـن ، هار  يدـیدرت  فالتخا و  لوا  همدـقم  یتسرد  رد  .تسین  ریذـپ  ناـکما  موصعم 
هب مازتلا  داقتعا و  ییوس ، زا  .دنشاب  مزتلم  دقتعم و  نآ  هب  دیاب  تمایق  زور  ات  نافلکم  همه  تسا و  ینامسآ  تعیرش  نیرخآ  یمالـسا 

رد مالسا  تعیرش 
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یمالـسا تعیرـش  ظفاح  دـنوادخ  هک  زین  بلطم  نیا  رد  .تسا  بجاو  یمالـسا  تعیرـش  ظفح  ساسا ، نیا  رب  .تسا  نآ  ظـفح  ورگ 
دید دـیاب  نونکا  .دـبای  یم  زورب  بساـنم  لـیاسو  بابـسا و  اـب  عیرـشت  نیوکت و  ورملق  رد  دـنوادخ  هدارا  یلو  تسین ، ینخـس  تسا 

نیتـسخن میرک ، نآرق  کـش  یب  دـش ؟ دـهاوخ  ظـفح  زین  هدـنیآ  رد  دوـش و  یم  ظـفح  هطـساو  ببـس و  مادـک  اـب  یمالـسا  تعیرش 
.تسا هدنام  ظوفحم  رود و  هب  شیازفا  شهاک و  هنوگ  ره  زا  میرک  نآرق  رگید ، يوس  زا  تسا  یمالـسا  تعیرـش  عبنم  همـشچرس و 

اناو رکذـلا  انلزن  نحن  انا  : » تسا هدومرف  هک  نانچ  تسا ؛ هتفای  ققحت  اعطق  هک  تسا  يدـنوادخ  يارچ  نوچ و  یب  هدـعو  نآرق  ظفح 
لزان ار  نآرق  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  داـفم  .تسین  يدـیدرت  تسا ، دـنوادخ  مـالک  هیآ  نیا  هک  نیا  رد  [ . 63 « ] نوظفاحل هل 

ار تزجعم  باـتک و  نم  قبـس  نـیا  دریمن  وـت  يریمب  رگ  قـح  فاـطلا  هدرک  هدـعو  ار  یفطـصم  .درک  دـهاوخ  ظـفح  ار  نآ  هدرک و 
مالـسا تعیرـش  تایلک  لوصا و  نآرق  هک  تسین  دـیدرت  ياج  زین  هتکن  نیا  رد  لاح  نیا  اب  مضفار  نآرقز  ار  نک  مک  شیب و  مظفاح 

ربمایپ هب  هک  نانچ  .تسا  هدـش  راذـگاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  میلعت  نییبت و  هب  تعیرـش  ماکحا  لیـضافت  دراد و  رب  رد  ار 
ات میدرک  لزاـن  وـت  رب  ار  نآرق )  ) رکذ [ . 64 « ] مهیلا لزن  ام  ساـنلل  نیبتل  رکذـلا  کـیلا  اـنلزنأ  و  : » تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

باتکلا مهملعی   » تسا هدومرف  زین  .ینک و  نایب  اه  نآ  يارب  تسا ، هدش  لزان  مدرم  يارب  هک  ار  هچنآ 
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عوجر اب  .دهد  شزومآ  مدرم  هب  ار  تمکح  باتک و  ات  درک  ثوعبم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـنوادخ  65 ؛ ] « ] همکحلاو
یمن تفای  زین  يوبن  تنس  رد  تعیرـش  ماکحا  لیـصافت  هک  دوش  یم  نشور  تسا  هدش  تیاور  تسرد  دنـس  اب  هک  يوبن  ثیداحا  هب 

، دراد دوجو  رظن  فالتخا  يوبن  ربتعم  ثیداحا  دادـعت  هرابرد  تنـس  لـها  لوا  هجرد  نادنمـشناد  ناثدـحم و  ناـیم  رد  هچرگا  .دوش 
يوبن تنس  هک  تسا  نیا  رگنایب  تنس  لها  یهقف  بهاذم  رت  شیب  رد  نآ  ریاظن  هلسرم و  حلاصم  ناسحتسا و  سایق ، هب  کسمت  یلو 

هنوگ نامه  هک  نیا  تسخن  تسا : تقد  لمأت و  روخ  رد  هتکن  ود  اج  نیا  رد  .تسین  تعیرـش  ماکحا  لیـصافت  هدـننک  نیمأت  دوجوم 
ورف يا  هژیو  ياه  تبسانم  طیارش و  رد  تایآ  زا  يرایـسب  دش و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  جیردت  هب  میرک  نآرق  هک 

زا يا  هراپ  اسب  هچ  ور  نیا  زا  .تسا  هدـیدرگ  نایب  يا  هژیو  ياه  تبـسانم  طیارـش و  رد  جـیردت و  هب  زین  يوبن  تنـس  دـش ، هداتـسرف 
ات هتخومآ ، دوخ  زا  سپ  نیشناج  یصو و  هب  ار  اه  نآ  ربمایپ  هتفگن و  زاب  ناناملسم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ار  ماکحا 

دراپسب دوخ  زا  سپ  نانیـشناج  هب  دماین ، تسد  هب  یتصرف  نانچ  رگا  ای  دهد و  میلعت  مدرم  هب  بسانم  تصرف  رد  ار  اه  هتفگان  نیا  وا 
دوب ییاه  یگژیو  ياراد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  نیا  رگید  .دنهد  میلعت  مدرم  هب  ار  اه  نآ  بسانم  طیارـش  تصرف و  رد  نانآ  ات 

دوب و مزالم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  یکدوک  زا  وا  دنتشادن ؛ ار  اه  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هباحص  زا  کی  چیه  هک 
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یلص مرکا  ربمایپ  تثعب  زا  سپ  دوب و  رادروخرب  زین  يا  هژیو  دادعتـسا  زا  وا  .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هتفای  تیبرت  تقیقح  رد 
فراعم و تفایرد  رد  يور ، نیا  زا  تشاد  تساخرب  تسشن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  نارگید  زا  شیب  زین  هلآ  هیلع و  هللا 

هزاورد ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .تشاد  يرترب  ناگمه  رب  اه  نآ  ظفح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یمالسا  ماکحا 
هیلع یلع  هک  بلطم  نـیا  [ . 66  ] اهباب نم  اهتأیلف  هنیدـملا  دارأ  نمف  اـهباب  یلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنا.تسا  هدـناوخ  شیوخ  شناد  رهش 

يرگید ياهریبعت  اب  رگید و  ثیداحا  رد  دوب ، هدرپس  وا  هب  ار  دوخ  فراعم  مولع و  همه  ربمایپ  هک  دوب  هباحـص  زا  يدرف  اهنت  مالـسلا 
فرظ یلع  یملع ؛ ءاعو  ٌیلع  . » 1 تسا : ریز  هنوگ  هب  ریباعت  نیا  زا  یخرب  .تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  زین 

هبیع ٌیلع  . » 4 .تسا » نم  ملع  نزاـخ  یلع  یملع ؛ نزاـخ  ٌیلع  . » 3 .تسا » نم  ملع  باـب  یلع  یملع ؛ باـب  ٌیلع  . » 2 .تسا » نم  ملع 
زج هد  هب  تمکح  هدش : تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  يرگید  ثیدـح  رد  [ . 67 « ] .تسا نم  ملع  ظفاح  یلع  یملع ؛
نآ هب  هجوت  اب  [ 68  ] تسا هدش  هدرپس  رگید  دارفا  هب  ءزج  کی  هدش و  هداد  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  نآ  ءزج  ُهن  تسا ، هدـیدرگ  میـسقت 
هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  سپ  تعیرش  ظفح  فلا : دراد : رواب  ریز  بلطم  ود  هب  تعیرش  ظفح  هرابرد  هیماما  هعیش  دش ، هتفگ  هچ 

تسا هتشادن  نیا  زج  یهار  هلآ  و 
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زا سپ  ار  یمالسا  تما  يربهر  تماما و  دهد و  شزومآ  موصعم  يدرف  هب  ار  تعیرش  لیـصافت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک 
مهف و صیخـشت  رایعم  وا  رظن  يأر و  .دزومایب و  یمالـسا  تما  هب  ار  ماکحا  نآ  مزال  بساـنم و  طیارـش  رد  وا  اـت  دراپـسب  وا  هب  دوخ 

.درادن دوجو  هاگآ ، زین  تعیرش  لیصافت  زا  دشاب و  اطخ  زا  رود  هب  هک  يرگید  هار  هار ، نیا  زج  اریز  .دشاب  تسردان  زا  تسرد  يأر 
یـضترم دیـس  .دـنا  هدوب  تعیرـش  ناظفاح  موصعم  ناـماما  رگید  زین  يو  زا  سپ  تسا و  هدوب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  درف  نیا  ب :

بجاو نافلکم  رب  تسا و  ریذپان  خسن  يدبا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تعیرش  . 1 تسا : هدروآ  نینچ  ار  هدش  دای  لالدتسا 
.ددرگ ظفح  تمایق  ات  یمالـسا  تعیرـش  هک  تسا  نیا  هدـش  دای  بلطم  همزال  .دـندرگ 2 . مزتلم  دـبعتم و  نآ  هب  تمایق  اـت  هک  تسا 

ظفاح اریز  تسا ؛ لـطاب  مود  ضرف  .موصعمریغ  اـی  تسا  موصعم  اـی  تعیرـش  ظـفاح  .تسا 3 . نابهگن  ظـفاح و  دـنمزاین  نآ  ظـفح 
دارفا تعیرش  موصعم  ظفاح  .دشاب 4 . موصعم  دیاب  تعیرش  ظفاح  سپ  درک ، دهاوخن  ظفح  لماک  تروص  هب  ار  تعیرش  موصعمریغ 
ظفح لماک  تروص  هب  تعیرـش  هجیتن  رد  .دـنریذپ  اـطخ  دنتـسین ، موصعم  هک  نیا  لـیلد  هب  ناـنآ  اریز  دـشاب ؛ یمن  تما  عومجم  اـی 
رتاوتم رابخا  رد  هچرگا  اریز  دـشاب ؛ تعیرـش  ظـفاح  هک  درادـن  دوجو  يرگید  ضرف  موصعم ، ماـما  زج  اـج  نیا  رد  .دش 5 . دهاوخن 

دای لیلد  یـصمح  نیدلادیدس  [ . 69  ] .تسین تعیرـش  ماکحا  مامت  هب  یفاو  تسا و  كدنا  اه  نآ  دادـعت  یلو  درادـن ، هار  يدـیدرت 
هدروآ هنوگ  نیا  ار  هدش 
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تعیرـش هب  دـبعتم  ییازج  ماکحا  ثرا و  اهدادرارق ، تادابع ، هنیمز  رد  تمایق  زور  اـت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تما  فلا : تسا :
ار اه  نآ  ناوت  یمن  زین  لقع  قیرط  زا  تسین و  یهیدـب  هدـش  داـی  ياـه  هنیمز  رد  یمالـسا  تعیرـش  هب  ملع  .دنـشاب ب : یم  یمالـسا 

یفالتخا .درادن و  دوجو  تعیرـش  ماکحا  همه  زا  یهاگآ  يارب  یهار  زین  يوبن  یعطق  تنـس  نآرق و  صوصن  رد  هک  نانچ  تخانش ،
هک نیا  زا  هتـشذگ  .تسا  فازگ  زین  تعیرـش  لیـصافت  رد  عامجا  ياعدا  دنراد ، یعرـش  ماکحا  زا  يرایـسب  رد  یمالـسا  ياملع  هک 
رد تعیرـش  ماکحا  همه  هک  دنک  اعدا  یـسک  رگا  .درادـن ج : يرابتعا  دـشابن ، موصعم  تیاضر  ای  لعف  ای  لوق  هدـنرادربرد  ات  عامجا 

داهتجا ساـیق و  هب  تنـس  لـها  رت  شیب  دوب  نینچ  رگا  اریز  تسا ؛ هتفگن  نخـس  یـشکرس  يور  زا  زج  تسا ، هدـمآ  تنـس  باـتک و 
دـشاب یموصعم  ماما  تما  نایم  رد  هک  درادن  دوجو  نیا  زج  یهار  دش ، هتفگ  هچ  نآ  هب  هجوت  اب  .دندروآ د : یمن  يور  [ 70 ( ] ینظ )

نایب یعطق  يا  هنوگ  هب  تنـس  باتک و  رد  هک  ار  تعیرـش  ماکحا  زا  هتـسد  نآ  وا  دـهدن و  خر  ییاطخ  وا  لـعف  لوق و  ملع و  رد  هک 
نآ هب  زج  تما  ای  تسا و  حیبق  هک  دمآ  دهاوخ  مزال  قاطیالام  فیلکت  ای  دشابن ، نینچ  رگا  اریز  دیوگ ؛ زاب  مدرم  يارب  تسا ، هدـشن 
[ . 71  ] .تسا عامجا  فالخ  رب  مه  ضرف  نیا  هک  دشاب  فّلکم  دیابن  تسا ، هدمآ  یعطق  يا  هنوگ  هب  تنـس  باتک و  صوصن  رد  هچ 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  هک  یتعیرش  . 1 تسا : هدرک  نییبت  هنوگ  نیا  ار  نیشیپ  لالدتسا  ینارحب  مثیم  نبا 
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رییغت و هنوگ  ره  نودـب  هک  دراد  زاین  یظفاح  هب  هتـسویپ  سپ  .تسا  بجاو  تمایق  زور  ات  ناـفلکم  مومع  رب  تسا  هدروآ  هلآ  هیلع و 
دیاب ظفاح  لقان و  نآ  .دمآ 2 . دهاوخ  مزال  قاطیالام  هب  فیلکت  تروص ، نیا  ریغ  رد  اریز  دـیوگ ؛ زاب  نافلکم  يارب  ار  نآ  یفیرحت 

ای تسا  تما  عومجم  ای  موصعم  ظفاح  نیا  .دراد 3 . دوجو  نآ  رد  فیرحت  رییغت و  لامتحا  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دـشاب ؛ موصعم 
تما عومجم  تمصع  سپ  دوش  یم  تابثا  لقن  هار  زا  تما  عومجم  ندوب  موصعم  اریز  تسا ؛ لطاب  تسخن  ضرف  اه ، نآ  زا  یـضعب 
ضرف سپ  .دـیآ  یم  دـیدپ  لاحم  رود  مینک ، طورـشم  عامجا  تمـصع  هب  ار  لقن  یتسرد  رگا  لاح  تسا ، طورـشم  لـقن  یتسرد  هب 

هنوگ هب  ار  لالدتسا  نیا  دادقم  لضاف  [ . 72  ] .دشاب یم  قبطنم  موصعم  ناماما  هرابرد  هعیـش  هدیقع  رب  ضرف  نیا  .تسا و  نیعتم  مود 
نوچ دیآ و  یم  مزال  ماما  تمصع  دشاب ، هتشاد  یظفاح  تعیرـش  هک  تسا  بجاو  رگا  تسا : هتفگ  هدروآ و  رت  لماک  رت و  قیقد  يا 
هدـش دای  هیطرـش  رد  یلاـت  همدـقم و  ناـیم  همزـالم  نیبت  هب  هاـگ  نآ  يو ، .تسا  تباـث  مه  مزـال  سپ  تسا ، تباـث  عاـمجا  هب  موزلم 

رد ار  تعیرش  لیصافت  تنس  باتک و  ییوس  زا  اریز  تسناد ؛ تنس  باتک و  ناوت  یمن  ار  تعیرـش  ظفاح  . 1 تسا : هتفگ  هتخادرپ و 
تما عامجا  تعیرـش  ظفاح  .ددرگ 2 . یم  فـالتخا  أـشنم  دوش و  یم  هداد  یتـالامتحا  ود  نآ  ریـسفت  رد  رگید  يوـس  زا  دـنرادن  رب 

دهاوخن اطخ  زا  نوصم  دشابن  موصعم  رب  لمتشم  رگا  زین  عامجا  تسین و  عامجا  دروم  یمالسا  ماکحا  همه  اریز  تسین ؛ زین  یمالـسا 
ار موصعم  رگا  دوب و 
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دننام  ) یعامجا هنوگ  ره  هنرگو  لقع  هن  تسا  لقن  هب  عاـمجا  تیجح  رگید  يوس  زا  .تسا  موصعم  تقیقح  رد  ظـفاح  دریگ ، رب  رد 
تعیرش ظفاح  . 3 [ . 73  ] .دـمآ دـهاوخ  مزال  رود  دـشاب ، فقوتم  عامجا  رب  مه  لقن  رگا  دوب و  یم  تجح  يراـصن ) دوهی و  عاـمجا 

رب و  دنراد ، فلتخم  ماکحا  هباشم  دراوم  ینعی   ) تسا فلتخم  عمج  لئامتم و  قیرفت  رب  تعیرـش  ماکحا  يانبم  اریز  تسین ؛ مه  سایق 
لاوش لوا  هزور  بجاو و  ناضمر  رخآ  هزور  یفرط  زا  وضو و  ضقان  طیاغ  لوب و  و  دـنا ، هراـفک  بجوم  راـهظ  لـتق و  ًـالثم  سکع 

[ . 74  ] .دنام یمن  یقاب  موصعم  ماما  زج  یهار  تعیرش  ظفح  يارب  هدش ، دای  ياه  ضرف  یتسردان  اب  . 4 تسا .) مارح 

لاکشا 06

هراشا

هکلب دنک ، یمن  ظفح  ار  تعیرـش  دوخ  تماما  هب  دانتـسا  اب  ییاهنت و  هب  ماما  تسا : هتفگ  هدش  دای  لیلد  دقن  رد  ینازاتفت  نیدـلادعس 
، دـنک اـطخ  دوخ  داـهتجا  رد  رگا  سپ  .دـنک  یم  ظـفح  ار  تعیرـش  دوخ  تسرد  داـهتجا  تما و  عاـمجا  تنـس ، باـتک ، کـمک  هب 

فورعم هب  ناگدننک  رما  دنز ، رـس  وا  زا  یهانگ  رگا  دننادرگ و  یم  رب  شیأر  زا  ار  وا  دنزاس و  یم  هاگآ  شیاطخ  زا  ار  وا  نادهتجم 
[ . 75  ] .دش دهاوخن  هتسکش  مالسا  میقتسم و  قیرط  رادیاپ و  تعیرش  دننکن ، نینچ  مه  رگا  .دنراد  یم  زاب  نآ  زا  ار  وا 

یبایزرا

يو نخـس  هک  ددرگ  یم  نشور  دوش  هدیـشیدنا  تسرد  رگا  ًالوصا  .تسین  هتفریذـپ  هیماما  ناـملکتم  لـیلد  دـقن  رد  ینازاـتفت  نخس 
زین عامجا  .دنتسین  تعیرش  ماکحا  لیـصافت  هدنرادرب  رد  تنـس  باتک و  دش ، هتفگ  هک  نانچ  اریز  درادن ؛ نیـشیپ  لالدتـسا  هب  یطبر 

مزلتسم هجیتن  رد  دشاب و  یم  عامجا  تمـصع  تیجح و  هب  هتـسباو  زین  نآ  رابتعا  هک  تسا  لقن  هب  هتـسباو  شرابتعا  هک  نیا  رب  هوالع 
رد ماما  رگا  : » تسا هتفگ  ینازاتفت  هک  نیا  اما  تسا : ریذـپاطخ  یّنظ و  زین  داهتجا  .تسا  كدـنا  نآ  دراوم  ًـالوصا  تسا ، لـطاب  رود 

ار نانآ  يأر  ناوتب  هک  دنموصعم  رگید  نادهتجم  رگم  دنزاس .» یم  هاگآ  شیاطخ  رب  ار  يو  رگید  نادهتجم  دنک ، اطخ  دوخ  داهتجا 
دوجو موصعم  ظفاح  زج  یهار  لماک  تروص  هب  تعیرش  نییبت  ظفح و  يارب  نیاربانب ، تسناد ؟ ماما  داهتجا  ياطخ  صیخـشت  رایعم 

.تسا موصعم  ماما  نامه  نآ  قادصم  هک  درادن 

ماما ندوبن  موصعم  ياهدمایپ 

هراشا

: تسا دودرم  عرش  لقع و  رظن  زا  هک  دراد  [ 76  ] ییاهدمایپ رما  نیا  .دوش  هانگ  اطخ و  بکترم  تسا  نکمم  دشابن ، موصعم  ماما  رگا 
ار نآ  هک  تسا  ناـفلکم  رگید  رب  دوش  رداـص  هک  یـسک  ره  زا  رکنم  لـعف  .تسا  یمالـسا  مهم  ضیارف  زا  یکی  رکنم  زا  یهن  فـلا :
زا عنام  اهنت  هن  تماما  ماقم  کـش ، یب  .دـنیامن  یهن  ار  وا  دـیاب  تسا ، هتفرگ  میمـصت  يرکنم  ماـجنا  رب  یفلکم  رگا  دـننک و  موکحم 

دهاوخ رادروخرب  يرتالاب  تیمها  زا  وا  هب  تبـسن  رکنم  زا  یهن  وا  یعامتجا  هژیو  تیعقوم  لیلد  هب  هکلب  دـش ، دـهاوخن  رکنم  زا  یهن 
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[77  ] .تسا هتسناد  ادخ  هار  رد  هتسیاش  لمع  نیرترب  ار  رگمتس  ياوشیپ  اب  تفلاخم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  نانچ  .دوب 
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تما دارفا  رب  تروص ، نیا  رد  دوش ، يرکنم  هانگ و  بکترم  دوخ  راتفر  راتفگ و  رد  اسب  هچ  دشابن  موصعم  ماما ، رگا  ساسا  نیا  رب  . 
میظعت و ماما و  زا  تعاطا  بوجو  اب  لمع  نیا  یلو  .دـننک  تفلاخم  وا  اب  هراب  نآ  رد  راکنا و  ار  وا  رادرک  راـتفگ و  هک  تسا  بجاو 

ماقم هب  هجوت  اب  هانگ  مرج و  یتشز  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  رت  نییاپ  مه  تما  يداع  دارفا  زاوا  تلزنم  ماقم و  .دراد ب : تاـفانم  وا  میرکت 
هریبک هانگ  زارتدنسپان  وا  هاگیاج  ماقم و  هب  تبـسن  دنز ، رـس  ماما  زا  رگا  هک  يا  هریغـص  هانگ  اسب  هچ  .تسا  توافتم  دارفا  هاگیاج  و 

هدومرف یمالـسا  هعماج  ناربهر  هژیو  تیلوئـسم  هرابرد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  .دـنز  رـس  تما  يداع  دارفا  زا  یکی  زا  هک  تسا  يا 
هزادنا ناریقف  نافیعض و  اب  یتشیعم  يداصتقا و  رظن  زا  ار  دوخ  یگدنز  هک  تسا  هدرک  بجاو  ار  تلادع  نایاوشیپ  رب  دنوادخ  تسا :

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  هب  باطخ  دـنوادخ  [ 78  ] .درواین رد  ياپ  زا  ار  ناـنآ  یتسد  یهت  رقف و  یتخـس  اـت  دـنک  يریگ 
.دیتسین نانز  رگید  دننامه  امـش  ضرم .» هبلق  یف  يذلا  عمطیف  لوقلاب  نعـضخت  الف  نتیقتا  نا  ءاسنلا  نم  دحأک  ّنتـسل  : » تسا هدومرف 

رگا یتح  هانگ ، اطخ و  هک  نآ  لصاح  .دـنزرو  عمط  امـش  هب  تبـسن  نالد  رامیب  هک  دـییوگن  نخـس  هنارگ  هوشع  دـیا  هشیپ  اورپ  رگا 
هانگ اطخ و  ندز  رس  .درادن ج : يراگزاس  تسا ، هدش  هتشون  وا  يارب  مالسا  نییآ  رد  هک  ماما  هژیو  تلزنم  ماقم و  اب  دشاب ، کچوک 

يربنامرف تعاطا و  هجیتن  رد  دناسر و  یم  بیسآ  وا  رابتعا  تقاثو و  رب  ماما  زا 
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دمایپ ود  هب  یـسوط  خیـش  .تفای  دـهاوخن  ققحت  لماک  يا  هنوگ  هب  تماما  زا  فدـه  ماجنارـس  دـش و  دـهاوخن  لصاح  وا  زا  لـماک 
موصعم یـشومارف  هابتـشا و  اطخ و  زا  دوخ  راتفر  راتفگ و  رد  رمع ، نایاپ  ات  زاـغآ  زا  دـیاب  ماـما  تسا : هتفگ  هدرک و  هراـشا  هتـشذگ 

وا ياه  هتفگ  هب  دوش  یشومارف  هابتـشا و  راچد  رگا  دنک و  یم  طوقـس  اه  لد  رد  شهاگیاج  دنز ، رـس  وا  زا  یهانگ  رگا  اریز  دشاب ؛
رگنایب زین  یـسوط  ققحم  زا  ریز  ترابع  [ . 79  ] .دش دهاوخ  لطاب  تماما  هاگیاج  رد  وا  بصن  هدیاف  هجیتن  رد  .دـش  دـهاوخن  دامتعا 

رمأ داضیف  هیصعملا  یلع  مدقاول  هیلع  راکنإلا  بوجولو  میدش : روآدای  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  ماما  ندوبن  موصعم  هناگ  هس  ياهدمایپ 
، درک اکنا  ار  وا  لمع  دیاب  دنز ، رس  یهانگ  ماما  زا  رگا  [ . 80 ، ] ماوعلا لقا  نع  تجرد  طاطحنالو  هبصن  نم  ضرغلا  توفیو  هعاطلا ،

نیرت مک  زا  وا  ماقم  هدش  دای  ضرف  رد  تفر و  دهاوخ  تسد  زا  وا  بصن  زا  فده  دراد و  داضت  يو  زا  تعاطا  هب  رما  اب  وا  رب  راکنا 
[ . 81  ] .دوب دهاوخ  رت  نییاپ  هعماج  يداع  دارفا 

یبایزرا

ناوت یم  دشاب  هدشن  تابثا  يرگید  لیلد  اب  ماما  تمـصع  رگا  اریز  تسا ؛ هشقانم  لباق  تسخن  دمایپ  هدش  دای  هناگ  هس  ياهدـمایپ  زا 
دنک یم  نییعت  ار  نانآ  ماما  هک  هاپس  ناهدنامرف  زا  تعاطا  بوجو  هک  نانچ  تسا ، هانگریغ  هب  طورـشم  وا  زا  تعاطا  بوجو  تفگ 
مزال قولخم  زا  تعاطا  قلاخ  تیصعم  رد  اریز  .دش  انب  اه  نآ  رد  دنوادخ  تیصعم  هک  تسا  ییاهروتـسد  هب  طورـشم  هاپـس  دارفا  رب 

هیصعم یف  قولخمل  هعاطال   » .تسین
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ياهدمایپ اما ، [ . 82 «. ] عرشلا فلاخیال  امیف  وه  امنا  هتعاط  بوجو  نا  باوجلاو  : » تسا هتفگ  لالدتسا  نیا  دقن  رد  ینازاتفت  قلاخلا »
نیا رد  یـساسا  هتکن  هک  دوش  یم  نشور  رت  شیب  تقد  اب  هتبلا ، .تسانتعا  روخ  رد  دراو و  ماـما  ندوبن  موصعم  ضرف  رب  موس  مود و 
دزن وا  رابتعا  تقاثو و  هک  دوش  یم  بجوم  وا  يدمع  يوهس و  ياهاطخ  دشابن ، موصعم  ماما ، رگا  ینعی  تسا ؛ موس  دمایپ  لالدتـسا 

، یقالخا یتیبرت و  روما  رد  هچ  و  یعاـمتجا ، یـسایس و  لـیاسم  رد  هچ  تماـما ، فادـها  ضارغا و  هب  هجیتن  رد  دـبای ، شهاـک  دارفا 
ضارغا هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  دور ، یم  تسد  زا  یلک  هب  تماما  ياه  فده  هک  تسین  نیا  روظنم  هتبلا ، .دوش  یم  دراو  بیسآ 

ماقم و هکلب  تسین ، يرـشب  يداع و  بصنم  ماقم و  کی  افرـص  تماما  نوچ  .دـبای  یمن  ققحت  لـماک  تروص  هب  تماـما  فادـها  و 
دیاب دراد  ناکما  هک  اـج  نآ  اـت  [ . 83  ] .دور یم  رامـش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نیـشناج  هفیلخ و  ماـما  ینید و  تسا  یبصنم 
رظن هب  یعرـش  ای  یلقع  روذحم  هنوگ  چیه  دشاب ، تمـصع  تفـص  ياراد  دیاب  ماما  هک  نیا  رد  .دبای  ققحت  نآ  قادـصم  نیرت  لماک 

هتفریذـپ و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  سپ  موصعم  ياوشیپ  زا  یمالـسا  هعماـج  ندـش  مورحم  تروص  نیا  رد  دـسر ، یمن 
هب تماما  هلئـسم  هک  اج  نآ  اـت  اـما  دـشاب ، مدرم  باـختنا  راـیتخا و  ءوس  زا  یـشان  تیمورحم  نیا  هک  نآ  رگم  دـیامن ، یمن  ینـالقع 

یعرش یلقع و  دعاوق  ياضتقم  نیاربانب ، .دوش  دراو  نآ  رب  یناصقن  دیابن  ددرگ ، یم  زاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دنوادخ و 
ربمایپ نیشناج  هک  تسا  نیا 
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قوثو و دروم  ات  دشاب  رادروخرب  تمـصع  تفـص  زا  ربمایپ  دننامه  وا ، زا  سپ  یمالـسا  هعماج  ياوشیپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
.دشاب ناناملسم  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  لماک  يوگلا  وا  لعف  لوق و  دریگ و  رارق  تما  لماک  دامتعا 

یقرواپ

.هیناثلا هعبطلا  1418 ه  توریب ، رکفلاراد ، ص 779 ، هغللا ، یف  سییاقملا  مجعم  سراف ، نب  دمحا  [ 1]

.یلوالا هعبطلا  2000 م ، توریب ، رداص ، راد  ص 175 ، ج 10 ، برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  [ 2]

.43 دوه ، [ 3]

ص 337. نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  .هنم  مصعی  یشال ء  يا  هّللا » رما  نم  مویلا  مصاع  ال  : » لاق كاسمِالا : مصعلا  [ 4]

ص 280. ج 8 ، فقاوملا ، حرش  [ 5]

.نامه [ 6]

ص 113. هیفسنلا ، دئاقعلا  حرش  .هرایتخا  هتردق و  ءاقب  عم  بنذلا  دبعلا  یف  یلاعت  هّللا  قلخیال  نأ  همصعلا  هقیقح  [ 7]

.توریب رونلا ، هسسؤم  ص 326 ، ج 3 ، یضترملا ، فیرشلا  لئاسر  [ 8]

 ] .توریب ءاوضالاراد ، ص 369 ، لصحملا ، صیخلت  [ 9]

.ق  1422 مق ، هیملع  هزوح  تاغیلبت  رتفد  ییابطابط ، یضاق  هّللا  هیآ  قیقحت  ص 243 ، هیهلإلا ، عماوللا  [ 10]

ص 369. لّصحملا ، صیخلت  [ 11]

ص 244. هیهلإلا ، عماوللا  ك.ر : زین  ص 281 ، ج 8 ، فقاوملا ، حرش  [ 12]

ار نآ  هدرک و  حرـش  ار  ینازاـتفت  نیدلادعـس  فیلأـت  هیفـسنلا  دـئاقعلا  حرـش  باـتک  تـسا  يدـیرتام  هتـسجرب  ياـملع  زا  يو ، [ 13]
.تسا هدرک  تافو  ق.ه  لاس 1239  رد  .تسا  هدیمان  ساربنلا » »

.هیدادما هبتکم  هیناقح و  هبتکم  ناتسکاپ ، ص 532 ، ساربنلا ، [ 14]

ص 281. ج 8 ، فقاوملا ، حرش  ص 368 ؛ لصحملا ، صیخلت  [ 15]

هرعاشا هب  لوق  نیا  هیهلـالا  عماوللا  باـتک  رد  ص 301 ، نیدـشرتسملا ، جـهن  یلا  نیبلاطلاداشرا  ص 368 . لـصحملا ، صیخلت  [ 16]
ص تسا ، هدش  هداد  تبسن 
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.تسین هتفریذپ  یتبسن  نینچ  نتم  رد  هدش  دای  بلاطم  هب  هجوت  اب  یلو  ، 244

.109 فهک /  [ 17]

ص 243. هیهلإلا ، عماوللا  ص 281 ؛ ج 8 ، فقاوملا ، حرش  ص 368 369 ؛ لصحملا ، صیخلت  ك.ر : . 53 فسوی /  [ 18]

.یضرلا تاروشنم  مق ، ص 106 ، داقتعالا ، حیحصت  دیفم ، خیش  .هتمصعب  کّسمتی  هنا  ملع  نم  یلع  هّللا  نم  لّضفت  همصعلا  [ 19]

ص 162. ج 11 ، نازیملا ، [ 20]

.87 ماعنا /  [ 21]

.160 159 تافاص /  [ 22]

ص 241 251. نراقملا ، مالکلا  یناگیاپلگ ، ینابر  یلع  ك.ر : هراب  نیا  رد  [ 23]

ص نامیا ، هیامرـس  ش.ه ؛  1372 یمالـسا ، داشرا  گـنهرف و  ترازو  ص 468-469 ، دارم ، رهوگ  یجیهـال ، قازرلادـبع  ـالم  [ 24]
.1364 مق ، ءارهزلا ، تاراشتنا  ، 115

.ه  1413 مق ، دیفملا ، خیشلا  هیفلأل  یملاعلا  رمتؤملا  ج 4 ، دیفملا ، خیشلا  تافنصم  ص 65 ، تالاقملا ، لئاوا  [ 25]

.ق.ه  1414 مق ، هرجهلاراد ، تاروشنم  ص 164 ، قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  [ 26]

.ه  1416 مق ، هیملع  هزوح  تیریدم  زکرم  ص 116 ، یناگیاپلگلا ، ینابرلا  یلع  قیقحت  دئاقعلا ، دعاوق  [ 27]

ص 351. ج 8 ، فقاوملا ، حرش  [ 28]

هدرک حیرصت  دنشاب  یم  ماما  تمصع  بوجو  هب  لئاق  هیلیعامسا  هک  بلطم  نیا  رب  زین  یجشوق  لضاف  ص 492 ، دارملا ، فشک  [ 29]
ص 366. داقتعالا ، دیرجت  حرش  تسا ،

ص 142. تالاقم ، هعومجم  هیلیعامسا ، زا  لقن  هب  ص 74 76  همامإلا ، تابثا  یف  حیباصملا  [ 30]

ص نیدلا ، لوصا  يدادغب ، روصنم  وبا  .هیصعملاو  أطخلا  نع  نیموصعم  همئا  اوناک  نیسحلاو  نسحلاو  ایلع  نا  معزت  هیدوراجلا  [ 31]
.ه  1411 توریب ، هیبرعلا ، هضهنلاراد  ص 64 ، هیدیزلا ، یحبص ، دومحم  دمحا  روتکد  ك.ر : زین  .ه  1417 توریب ، رکفلاراد ، 147 ؛

، اموصعم هنوک  ایمشاه و  نوکی  نأ  لضفألاو  [ 32]
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.ه  1419 توریب ، هیمالسإلا ، رئاشبلاراد  قوعادلا ، قیفو  رمع  روتکدلا  قیقحت  ص 275 ، نیدلا ، لوصا 

ص 430. مالکلا ، ملع  یف  هریخذلا  ك.ر : زین  ص 289 ، ج 1 ، هتمالا ، یف  یفاشلا  [ 33]

.تماما ثحبم  داقتعا ، يادیرجت  [ 34]

ص 100. فراعملا ، بیرقت  [ 35]

ص 278. ج 2 ، دیلقتلا ، نم  ذقنملا  [ 36]

ص 177. مارملا ، دعاوق  [ 37]

ص 492. دارملا ، فشک  [ 38]

.تماما ثحبم  نیدشرتسملا ، جهن  [ 39]

.تماما ثحبم  رشع ، يداحلا  بابلا  [ 40]

ص 330. هیهلإلا ، عماوللا  [ 41]

ص 333. نیبلاطلا ، داشرا  [ 42]

ص 69. رشع ، يداحلا  باب  حرش  یف  رشحلا  موی  عفانلا  [ 43]

عفد نم  مدـقت  امل  لب  ماکحألا ، یف  هریغ  یلع  أـطخلا  زاوجل  هیلا  هجاـحلا  نوک  عنم  باوجلاو  ص 351 . ج 8 ، فقاوملا ، حرـش  [ 44]
.نونظملا ررضلا 

مل نا  هداقتعا و  نسح  هتلادع و  رهاظ  هداهتجا و  هملعب و  عفدـنی  همدـع  نم  نونظملا  ررـضلا  ص 251 و  ج 5 ، دصاقملا ، حرش  [ 45]
یفکف کلذـب  عفدـنی  مل  نا  هنحملا و  لیزتال  همـصعلا  نا  نم  تفرع  امل  اضیا  موصعملا  یلع  زئاج  أطخلا  نا  يری  الا  اـموصعم ، نکی 

.اعفاد اعنام  عرشلا  ءاملع  ممألا و  ریخب 

.یمالسا ناملکتم  هاگدید  زا  تماما  هفسلف  هلاقم  هرامش 6 ، راظتنا ، همانلصف  ك.ر : [ 46]

ص 346. ج 8 ، فقاوملا ، حرش  اهنم ،» مظعا  روصتیال  هّرضم  عفد  مامِالا  بصن  یف  : » تسا هتفگ  هراب  نیا  رد  یجیا  نیدلادضع  [ 47]

ص 296. ج 1 ، همامإلا ، یف  یفاشلا  [ 48]

.ه  1391 هرهاق ، فیطللادبع ، دومحم  نسح  قیقحت  ص 366 ، مالکلا ، ملع  یف  مارملا  هیاغ  [ 49]
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ص 236 237. ج 5 ، دصاقملا ، حرش  [ 50]

.ه  1416 توریب ، هیملعلا ، بتکلاراد  ص 172 ، داقتعالا ، لوصا  یف  هلدالا  عطاوق  یلا  داشرالا  باتک  [ 51]

لئاوالا دیهمت  باتک  [ 52]
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.ه  1414 توریب ، هیفاقثلا ، بتکلا  هسسؤم  ص 476 ؛ لئالدلا ، صیخلت  و 

رثکأ ءایـشأ  هتعیبب  یلی  سیل  هناف  اـضیا ، هـالولاو  هاـضقلا  قح  یف  اـهطارتشا  بجول  هیعبتم  نمـأل  ماـمإلا  یف  همـصعلا  تطرتشاول  [ 53]
ص 384. مالکلا ، ملع  یف  مارملا  هیاغ  .هؤایلوأ  هؤافلخ و  یلیامم 

ص 84. لوا ، تمسق  ج 20 ، ینغملا ، [ 54]

ص 281. ج 2 ، دیلقتلا ، نم  ذقنملا  [ 55]

ص 178. مارملا ، دعاوق  ص 330 ؛ هیهلإلا ، عماوللا  [ 56]

.نیشیپ كردم  ود  [ 57]

ج 2، دیلقتلا ، نم  ذقنملا  ك.ر : .تسا  هدرک  لقن  يرتشیب  لیصفت  اب  یلزتعم  نیسحلاوبا  زا  یصمح  نیدلا  دیدس  ار  لاکشا  نیا  [ 58]
ص 281 282.

ص 283. ج 2 ، دیلقتلا ، نم  ذقنملا  ك.ر : زین  ص 491 . دارملا ، فشک  [ 59]

ص 279. ،ج 2 ، دیلقتلا نم  ذقنملا  ص 295 ؛ ج 1 ، یفاشلا ، [ 60]

ص 295. ج 1 ، یفاشلا ، [ 61]

ص 280. ج 2 ، دیلقتلا ، نم  ذقنملا  [ 62]

.9 رجح /  [ 63]

.44 لحن /  [ 64]

ار یثیداحا  سنا ، نب  کلام  تسا ، هتـسناد  ربتعم  ار  يوبن  ثیدح  هدفه  دودح  یهقف  ماکحا  رد  هفینحوبا  نودلخ ، نبا  هتفگ  هب  [ 65]
رد ار  ثیدـح  رازه  هاجنپ  لبنح  نب  دـمحا  یلو  .تسا  ثیدـح  دصیـس  دودـح  هک  تسا  هدـیزگرب  هدرک ، لقن  أطوملا  باتک  رد  هک 

(. ص 444 445 نودلخ ، نبا  همدقم   ) .تسا هدروآدرگ  دوخ  دنسم 

مرکا ربمایپ  باحـصا  زا  رفن  هد  دودح  زا  نوگانوگ  ياه  هار  زا  یمالـسا  نادنمـشناد  ناثدحم و  زا  يریثک  عمج  ار  ثیدح  نیا  [ 66]
يدنه ینیسح  دماحریم  همالع  .دنا  هدرک  تیاور  ار  نآ  زین  نیعبات  زا  يرایسب  دادعت  هک  نانچ  .دنا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

زا 140 شیب  هاگنآ  يو ، تسا ، هدرب  مان  ار  نانآ  زا  رفن   14
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: ك.ر .دنا  هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  ثیدح  نیا  هک  تسا  هدرب  مان  يرجه  مهدزیـس  نرق  ات  موس  نرق  زا  ار  تنـس  لها  ثدحم 
ص 61 77. ج 6 ، ریدغلا ، ك.ر : زین  ص 27 39 . ج 10 ، راونالا ، تاقبع  هصالخ  یف  راهزألا  تاحفن 

ص 96. ج 3 ، ریدغلا ، ك.ر : [ 67]

ص 95 96. نامه ، [ 68]

ص 179 181 و 185. ج 1 ، یفاشلا ، ك.ر : [ 69]

نینچ درادن ، دوجو  عرش  زا  یلیلد  هک  تسا  یماکحا  دروم  رد  ینظ  لیلد  ندروآ  تسد  هب  قوف ، ترابع  رد  داهتجا  زا  دوصقم  [ 70]
.دراد توافت  تسا  تنس  باتک و  لوط  رد  هک  هعیش  نیب  حلطصم  داهتجا  اب  و  تسا ، تنس  باتک و  ضرع  رد  يداهتجا 

ص 256 257. ج 2 ، دیلقتلا ، نم  ذقنملا  [ 71]

ص 178 179. مارملا ، دعاوق  [ 72]

خسن و لامتحا  هک  دنا  لالدتسا  لباق  یتقو  تسا ، هدش  لالدتسا  عامجا  تیجح  رب  اهنآ  هب  هک  یتایاور  تایآ و  هک  نیا  حیضوت  [ 73]
هب طونم  بلطم  نیا  دش و  یم  لقن  ام  يارب  دوب  نینچ  رگا  هک  تسا  نیا  هب  لامتحا  نیا  یفن  دوشن ، هداد  اهنآ  رد  صیصخت  رامضا و 
اطخ زا  موـصعم  ار  تما  هک  تسا  نآ  ورگ  رد  بلطم  نیا  و  تسا ، هدرکن  راذـگ  ورف  تعیرـش  زا  يزیچ  لـقن  رد  تما  هک  تسا  نیا 

مییامن اهنآ  هب  طونم  ار  عامجا  تیجح  تمصع و  رگا  لاح  تسا ، عامجا )  ) تما تمصع  هب  طونم  هلدا  نیا  هب  لالدتسا  سپ  .مینادب 
(. ص 334 نیبلاطلا ، داشرا   ) .دمآ دهاوخ  مزال  لطاب  رود 

ص 333 335. نیبلاطلا ، داشرا  ص 331 332 ؛ هیهلإلا ، عماوللا  [ 74]

ج 5، دصاقملا ، حرش  [ 75]
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ص 252.

.تسا هدش  حرطم  ماما  تمصع  بوجو  رب  لقتسم  لیلد  ناونع  هب  هدش  دای  ياهدمایپ  زا  کی  ره  یهاگ  هک  تفگ  دیاب  [ 76]

تمکح 374. هغالبلا ، جهن  رئاج ، ماما  دنع  لدع  هملک  هلک  کلذ  نم  لضفاو  [ 77]

هبطخ 209. هغالبلا ، جهن  هرقف ، ریقفلاب  غّیبتی  یک ال  سانلا  هفعضب  مهسفنا  اوردقی  نا  لدعلا  همئا  یلع  ضوف  هّللا  نا  [ 78]

.مق یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  ص 98 ، هیمالک ،» لئاسم   » هلاسر رشعلا ، لئاسرلا  [ 79]

ص 492. دارملا ، فشک  [ 80]

لـضاف تسا : هلمج  نآ  زا  هک  دـنا  هدرک  نایب  ار  ماما  تمـصع  مدـع  هناگ  هس  ياهدـمایپ  زین  هیماما  ناملکتم  زا  رگید  يا  هدـع  [ 81]
بابلا  » باـتک رد  ص 16 . ج 2 ، قدـصلا » لئالد   » باتک رد  رفظم  نسحدـمحم  خیـش  ص 332 ؛ هیهلالا ، هماوللا  باـتک ، رد  دادـقم 

«. هبصن هدئاف  تفئنا  بولقلا و  نم  هلحم  طقس  ...تسا  هدش  عقاو  دیکأت  دروم  موس  دمآ  یپ  ص 68  رشع ،» يداحلا 

ص 250. ج 5 ، دصاقملا ، حرش  [ 82]

تعیب بناـج  زا  وا  تفـالخ  تباـین و  دوش ، نییعت  تعیب  قیرط  زا  ماـما  رگا  هک  لاکـشا  نیا  خـساپ  رد  فقاوم  حراـش  فلؤم و  [ 83]
تماما تبثم  دوخ  دراد و  یقیرط  هبنج  تعیب  لها  باختنا  : » دنا هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  بناج  زا  هن  تسا  ناگدننک 

ص 351. ج 8 ، فقاوملا ، حرش  تسا ،» تعیرش  ماکحا  رب  عامجا  سایق و  نأش  دننام  هراب  نیا  رد  نآ  نأش  و  دشاب ، یمن 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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